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Primeira Vara de Presidente Dutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
Segunda Vara de Presidente Dutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
Raposa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .897
Rosário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .899
Primeira Vara de Rosário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
Segunda Vara de Rosário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
Santa Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .904
Santa Inês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .907
Primeira Vara de Santa Inês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
Segunda Vara de Santa Inês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
Terceira Vara de Santa Inês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
Santa Luzia do Paruá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .912
Santa Quitéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .913
Santa Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .913
Santo Antonio dos Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .915
São Bento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
São João dos Patos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .920
São José de Ribamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .921
Segunda Vara de São José de Ribamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
Terceira Vara de São José de Ribamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
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São Luís Gonzaga do Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .934
São Raimundo das Mangabeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .939
São Vicente Férrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .940
Senador La Roque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .941
Sucupira do Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .943
Timbiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .945
Timon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .946
Segunda Vara de Timon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Quarta Vara de Timon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
Quinta Vara de Timon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Sexta Vara de Timon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Turiaçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .954
Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Primeira Vara de Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Vitória do Mearim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .975
Zé Doca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .975
Primeira Vara de Zé Doca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Segunda Vara de Zé Doca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994
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Tribunal de Justiça
Presidência
EDT-GP - 42013
Código de validação: A24E7C4387
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 001/2009 – NÍVEL SUPERIOR,
MÉDIO E FUNDAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, Considerando o que estabelece o art. 38 da Resolução nº 013/2008, que regulamenta o concurso para provimento de cargos do Poder Judiciário,
Considerando o resultado final do concurso público homologado pela Resolução nº 008/2010, publicada no Diário da Justiça no dia 10/03/2010, Torna pública a
CONVOCAÇÃOdos candidatos aprovados no concurso público para os cargos de nível superior, médio e fundamental do Poder Judiciário, na forma do Anexo I,
parte integrante e inseparável deste Edital.
1. No prazo de 20 (vinte) dias após a publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça, os candidatos convocados deverão apresentar os exames
médicos para avaliação de aptidão física e mental, de acordo com o item 8.3 do Edital nº 001/2009 (exceto o mencionado no inciso XI), disponibilizado no
endereço eletrônico: http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/14960/20120601_lista_de_documentos.doc, perante a junta médica deste
Tribunal de Justiça, que poderá requisitar novos exames.
2. Após o decurso do prazo para apresentação dos exames médicos, os candidatos habilitados serão nomeados, nos termos do Art. 37 da Resolução
013/2008, e deverão comparecer na secretaria da comissão de concursos, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da nomeação no Diário
Eletrônico da Justiça, para a entrega de todos os documentos constantes no item 8.4 do Edital acima citado, disponibilizados no endereço eletrônico:
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/14960/20120601_lista_de_documentos.doc.
3. A escolha da comarca de lotação será em Audiência Pública a ser realizada em 10/04/2013, às 09:30 horas, na secretaria da Comissão de Concursos,
situado na Rua do Egito 144, Anexo 07, São Luís/MA, obedecendo a rigorosa ordem de classificação.
4. Aposse ocorrerá em até 30 (trinta) dias da publicação da nomeação no Diário da Justiça Eletrônico, e o exercício em até 30 (trinta) dias da data da posse,
ambos na sede da comarca para a qual o servidor tenha escolhido em Audiência Pública.
O não comparecimento do candidato para apresentar os exames médicos para avaliação de aptidão física e mental no prazo estabelecido ou para audiência
pública caracterizará como não aceita a nomeação com a conseqüente reclassificação, por uma única vez, para a última posição da lista de classificação do
concurso por cargo e especialidade, nos termos do item 6.8.1. do Edital anteriormente mencionado. PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO
ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013. ANEXO I RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS Cargo: Oficial de Justiça
Class
Nome do Candidato
Inscrição
00260 MAURO CESAR NEVES SANTOS
416059324
00261 JOÃO MARCELO FERNANDES MENDONÇA
413084722
00262 MARCOS CAETANO FEITOSA DE SOUSA
410358383
00263 ALEXANDRE MUBÁRACK AYOUB MALUF FILHO
421971274
00264 LUCAS RIBEIRO DE AZEVEDO
457158143
00265 DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA
415742687
00266 FLAVIO OLIVEIRA RIBEIRO
417369279
00267 CHINAYDI DE MORAES RODRIGUES
417101107
00268 ADRIANO WAQUIM DE ASSUNÇÃO
410287487
00269 JOÃO BATISTA PEREIRA BORGES
411868836
00270 JOÃO BATISTA SANTOS RODRIGUES
489835366
00271 EMANUEL SAMID MONTEIRO MENEZES
419992189
00272 IURI DE SOUSA FURTADO
417959536
00273 LUANA ALVES ROCHA VIEIRA
410088578
00274 JULIANA BARROS XAVIER
412097604
00275 ALINE DOS SANTOS SILVA
419836815
00276 KAROLYNE ALENCAR CARNEIRO
416592874
00277 JARDEL LOPES DA SILVA
412867751
00278 RAYRTON CARNEIRO SANTOS
420070111
00279 SAMIRA HONELLY DA COSTA SOUSA
411992682
00280 LUCIANO MOREIRA ALVES
422052747
00281 JOÃO RUBENS RABELO CARVALHO
415193555
00282 ARIANE CHAVES DA LUZ
418916857
00283 JOSÉ ARTUR DEL TOSO JÚNIOR
416048191
00284 PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
415941456
Cargo: Analista Judiciário - Arquiteto
Class
Nome do Candidato
Inscrição
00001 SANDRA REGINA FREITAS MARTINS ROCHA
412334554
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 15:54 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
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Código de validação: C633EF69AD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº.
002/2011 – NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO.
OPresidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando o que estabelece o art. 40 da Resolução nº 52/2010, que regulamenta o concurso para provimento de cargos do
Poder Judiciário;
Considerando o resultado final do concurso público homologado pela Resolução nº 7/2012, publicada no Diário da Justiça no dia
20/04/2012;
Considerando a existência de cargos vagos em unidades jurisdicionais e administrativas para as quais não há servidores
interessados na remoção e a existência de candidatos aprovados no concurso público de ingresso nas carreiras do Poder
Judiciário;
Considerando a RESOL-GP-82012, que dispõe sobre a ordem de nomeação dos candidatos aprovados pelo concurso de ingresso
de servidores e lotação dos aprovados pelo concurso de remoção de servidores;
Torna pública aCONVOCAÇÃOdos candidatos aprovados no concurso público para os cargos de nível superior, médio e
fundamental do Poder Judiciário, constantes na relação do Anexo I, parte integrante e inseparável deste Edital.
1. No prazo de 20 (vinte) diasapós a publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça, os candidatos convocados deverão
apresentar os exames médicos, para avaliação de aptidão física e mental, de acordo com o item 8.3 do Edital nº 002/2011,
disponibilizado no endereço eletrônico:
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/14960/20120601_lista_de_documentos.doc perante a junta médica
deste Tribunal de Justiça, que poderá requisitar novos exames.
2. Após o decurso do prazo para apresentação dos exames médicos, os candidatos habilitados serão nomeados, nos termos do
Art. 39 da Resolução 52/2010, e deverão comparecer na secretaria da comissão de concursos, no prazo de 30 (trinta) diasapós a
publicação da nomeação no Diário Eletrônico da Justiça, para a entrega de todos os documentosconstantes no item 8.4 do Edital
acima citado, disponibilizados no endereço eletrônico:
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/14960/20120601_lista_de_documentos.doc
3. Os candidatos convocados por polo (para onde há mais de uma comarca disponível)participarão de Audiência Públicapara a
escolha da comarca de lotação a ser realizada na secretaria da Comissão de Concursos, no dia 10/04/2013, às 09:30h.
4. A posseocorrerá em até 30(trinta) diasda publicação da nomeação no Diário Eletrônico da Justiça, e o exercícioem até 30 (trinta)
diasda data da posse, ambos na sede da comarca para a qual o servidor foi aprovado ou, quando convocado pelo polo ou pelo
estado, na comarca para qual o mesmo tenha sido convocado.
O não comparecimento do candidato para apresentar os exames médicos para avaliação de aptidão física e mental no prazo
estabelecido caracterizará como não aceita a nomeação com a conseqüente reclassificação, por uma única vez, para a última
posição da lista de classificação que deu origem a sua chamada, nos termos do item 6.8.1. do Edital anteriormente mencionado.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
1020 – ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL
8927– São Luís - Entrância Final
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00001 JERCENILDE CUNHA SILVA
218509901
1033 – ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
POLO DE CAXIAS
8280 – Codó - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 JOÃO RICARDO IMPERES LIRA
216656489
POLO DE SÃO LUIS
8454 – Itapecuru-Mirim - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00009 ANA LEOCÉLIA SILVA OLIVEIRA
211220127
00010 DIEGO VINÍCIUS MONT'ALVERNE RODRIGUES
215897176
1047 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHEIRO ELETRICISTA
8005 – São Luís - Tribunal de Justiça
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00003 PATRYCKSON MARINHO SANTOS
211003891
1050 – ANALISTA JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO
8927– São Luís - Entrância Final
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00001 TAISE CORREIA DE CASTRO SOARES
217529510
3010 – AUXILIAR JUDICIÁRIO – APOIO ADMINISTRATIVO
8406 – Humberto de Campos - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 GILZANY PINHEIRO BARBOSA
271837969
8499 – Magalhães de Almeida - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00001 JOSE MARIA PEREIRA MARTINS
271877122
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8677 – Penalva - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00004 FLÁVIA LEEARD DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA BOGEA
270240124
8810 – Santa Quitéria - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00003 ANTONIO KLEYNARDO CASTELO BRANCO PORTO
261948620
9100 – Zé Doca - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00006 GIOVANNI MELO DE MELO
272965360
POLO DE IMPERATRIZ
8351 – Estreito – Entrância Intermediária – 1 vaga
8382 – Grajaú - Entrância Intermediária – 2 vagas
8721 – Porto Franco – E. Intermediária – 1 vaga
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00035 LIVIA MOREIRA SILVA
263448427
00036 JARBAS INÁCIO BRANDÃO
272321770
00037 DURVAL RIBEIRO ALVES JUNIOR
267274284
00038 LETICIA SILVA
268941159
POLO DE PRESIDENTE DUTRA
Joselândia - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00001 DANIEL LIMA MARQUES
268546209
00006 RAQUEL SILVA PAIVA SANTOS
263686203
7017 – COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
8437 – Imperatriz - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00004 TARSILIO FARIAS DA SILVA MAIA
230537970
00005 FERNANDA CRISTINA GOMES PEREIRA
279507418
2018 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
8187 – Buriti - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 KASSANDRA SUELLEN SOUSA SILVA
269970165
8677 – Penalva - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 CLAUDEMIR DURANS MENDONÇA
230340544
POLO DE BALSAS
8677 – Tasso Fragoso - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00007 RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
272241294
POLO DE PRESIDENTE DUTRA
Joselândia - Entrância Inicial
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 WENDSON BARBOSA DA SILVA
243102266
00005 ELIZABETH CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA
270272574
00009 ADRIANA DE JESUS CHAGAS SOUSA
270979586
2049 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
8005 – Tribunal de Justiça
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00010 FRANCINILDE MUNIZ GOMES
271357669
2052 – TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC.EM INFORMÁTICA - HARDWARE
8005 – São Luís - Tribunal de Justiça
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00006 ANTÔNIO LUIZ MELO E SILVA JÚNIOR
241945269
00007 CARLOS EDUARDO ARAÚJO DA SILVA
234183262
00008 CHARLES SANTOS NASCIMENTO PEREIRA
272098201
00009 DIOGO GASPAR MENDONÇA
237714496
2052 – TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
8927 – São Luis - Entrância Final
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00007 JUCIVANDO SARGES RIBEIRO
272141426
00008 LUCAS DE OLIVEIRA BITTENCOURT
270427491
POLO DE BACABAL
8663 – Pedreiras - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 ELLIS EUGENIA DE ALENCAR CARVALHO COSTA
271557906
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POLO DE BALSAS
8111 – Balsas - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00001 ANGELO MARCOS BORGES DE OLIVEIRA
279495635
POLO DE IMPERATRIZ
8019 – Açailândia - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00002 LOUISE VIVEIROS MACEDO
236788353
POLO DE SÃO LUIS
8913 – São José de Ribamar - Entrância Intermediária
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00009 JOSE MARIA SILVA SOUSA FILHO
270139147
CLASSIFICAÇÃO POR ESTADO
8111 – Codó – Entrância Intermediária – 1 vaga /
9010 – Timon – Entrância Intermediária – 1 vaga
Class. Nome do Candidato
Inscrição
00004 MARISTELA SILVA ARAÚJO
241966408
00016 MARIO DOS SANTOS
273084288
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 17:04 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)

Corregedoria Geral da Justiça
Divisão de Pessoal da CGJ
PORTARIA-CGJ - 8852013
( relativo ao Processo 131622013 )
Código de validação: A62BE6EE1E
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E CONCEDER ao servidor
RAWLLINSEN TAVARES BARROS, Oficial de Justiça, matrícula nº 74732, lotado na 1ª vara da Comarca de Tuntum, 120 (cento e vinte) dias de licença,
em caráter de prorrogação, para tratamento de saúde no período de 25/03/2013 a 22/07/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 12:49 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 8952013
Código de validação: 1D51B99AEA
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR o Juiz de Direito
MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, auxiliar de entrância final, matrícula nº 51094, para funcionar junto à 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca
de São Luis no tocante ao Processo nº 24515/2009, no dia 20/03/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 12:36 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9022013
Código de validação: 78C9DE77FE
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR a Juíza de Direito
LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro, matrícula nº 093831, para funcionar junto à
Comarca de Guimarães, no dia 19/03/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 19:07 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9032013
( relativo ao Processo 138962013 )
Código de validação: C95C5CEF57
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E SUSPENDER, a pedido, as
férias relativas ao exercício de 2013 da Juíza de Direito CLEONICE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, titular da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Luís, matrícula n.º 027631, a partir do dia 28/03/2013, deixando os 30 (trinta) dias restantes para serem gozados no período de 01/11/2013 a
30/11/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 19:10 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9042013
( relativo ao Processo 139062013 )
Código de validação: A45C6E5070
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR o Juiz de Direito
JOSÉ EDILSON CARIDADE RIBEIRO, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, matrícula nº 026914, para celebrar o casamento
dosnubentes JOÃO ALEX MARQUES BEZERRA e ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA, a ser realizado no dia 24/05/2013, sexta-feira, às 20:00h, na
RuaJérico, Quadra L, Lote 04, Casa 17, Bairro Vinhais Velho, nesta capital, tramitando o processo de habilitação na Serventia Extrajudicial da 1ª Zona
do Registro Civil das Pessoas Naturais – Centro, do município de São Luís, Estado do Maranhão. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 19:11 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9052013
( relativo ao Processo 139772013 )
Código de validação: FC9D96C75A
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E TRANSFERIR, a pedido, os 30
(trinta)dias iniciais de férias relativas ao exercício de 2013 do Juiz de Direito CARLOS EDUARDO DE ARRUDA MONT'ALVERNE, titular da Comarca de
Paraibano, matrícula nº 149583, marcados para o período de 01/04/2013 a 30/04/2013, para serem gozados no período de 01/11/2013 a 30/11/2013. Dêseciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de
março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:47 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9062013
( relativo ao Processo 139842013 )
Código de validação: 941F04833F
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E, CONCEDER a Juíza de
DireitoANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, matrícula nº 093773, 60 (sessenta) dias de férias
relativas ao exercício de 2013, para serem gozados no período de 02/05/2013 a 30/06/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:48 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9072013
( relativo ao Processo 139932013 )
Código de validação: 7B3DAFB3D2
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E CONCEDER ao Juiz de Direito
SILVIO SUZART DOS SANTOS, auxiliar de entrância final, matrícula nº 060194, 03 (três) dias de afastamento para participar do Mestrado em Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 13 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Constitucional, a ser realizado em Brasília - DF, no período de 21/03/2013 a 23/03/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:49 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9082013
( relativo ao Processo 139432013 )
Código de validação: 80E9B10F19
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E CONCEDER ao Juiz de Direito
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia, matrícula nº 114991, 02 (dois) dias de afastamento para
participar da 8ª Reunião da Coordenadoria de Justiça Estadual e da 11ª Reunião do Conselho de Representantes, a ser realizado em Brasília - DF, no
período de 19/03/2013 a 20/03/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:50 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9102013
Código de validação: F50104A641
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR a Juíza de Direito
ALESSANDRACOSTA ARCANGELI, titular da 3ª Vara da Comarca de Açailândia, matrícula nº 060152, para responder cumulativamente pela 1ª Vara da
mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de Direito ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, no período de 19/03/2013 a 20/03/2013. Dêseciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de
março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:51 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9132013
Código de validação: 04B299D239
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR a Juíza de Direito
ALESSANDRA COSTA ARCANGELI, titular da 3ª Vara da Comarca de Açailândia, matrícula nº 060152, para responder cumulativamente pela Comarca
de Itinga do Maranhão, durante o afastamento do Juiz de Direito ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, no período de 19/03/2013 a 20/03/2013.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,
19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:54 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9142013
Código de validação: 53B9C7DEEF
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E DESIGNAR o Juiz de Direito
ROGÉRIO PELEGRINI TOGNON RONDON, titular da 5ª Vara da Comarca de Açailândia, matrícula nº 065102, para responder cumulativamente pela 2ª
Vara da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de Direito ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, no período de 19/03/2013 a
20/03/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:54 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
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PORTARIA-CGJ - 9172013
( relativo ao Processo 140672013 )
Código de validação: C13F46B73F
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E SUSPENDER, por
necessidade de serviço, as férias relativas ao exercício de 2012 do Juiz de Direito MARCO ADRIANO RAMOS FONSECA, titular da 1ª Vara da Comarca
de Pedreiras, matrícula nº 144022, a considerar do dia 18/03/2013, tendo em vista sua convocação para atuar perante o Projeto “Pauta Zero nas
Turmas Recursais”, deixando os 48 (quarenta e oito) dias restantes para serem gozados no período de 01/07/2013 a 17/08/2013. Dê-se ciência,
publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de
2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 10:10 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 9182013
Código de validação: 4587C86C5C
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E CESSAR OS EFEITOS, a
considerar de 18/03/2013, da Portaria nº 720/2013-CGJ, de 28/02/2013, que designou a Juíza de Direito ANA GABRIELA COSTA EVERTON, titular da 2ª
Vara da Comarca de Pedreiras, matrícula nº 097899, para responder cumulativamente pela 1ª Vara da mesma Comarca, durante as férias do Juiz de
Direito MARCO ADRIANO RAMOS FONSECA, no período de 06/03/2013 a 04/05/2013. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE
DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 10:10 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Diretoria Judiciária
Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas
Câmaras Cíveis Reunidas
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Processo Nº: 0000352-51.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0016352013
IMPETRANTE: HÉLIO GONÇALVES PEREIRA,
ADVOGADO(A)(S): KATE GUERREIRO TEIXEIRA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO LIMINAR
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HÉLIO GONÇALVES PEREIRA contra ato praticado pela MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da
Comarca de São José de Ribamar/MA que, nos autos de Pedido de Providências nº 160/2012/PASJR, determinou o bloqueio de matrículas de vários
imóveis, para que sejam apuradas eventuais irregularidades nos registros das áreas objeto de investigações policiais.
Na inicial, alegou o autor que adquiriu a título oneroso vários lotes de terrenos situados no lugar denominado Residencial Jaqueiras e Residencial Jatobás,
ambas localizadas no Loteamento Ponta Grossa, no Município de São José de Ribamar, sendo todos os lotes provenientes da matrícula 6834, registrado sob o
n.° 02, às fls. 102, do livro n.° 2, do Cartório Imobiliário da Comarca de São José de Ribamar/MA.
Sustenta que inexiste até a presente data qualquer notícia acerca da conclusão dos trabalhos da Polícia Judiciária de modo que postergando o prejuízo dos
proprietários de lotes naquela região.
Aduziu que apesar de proceder regularmente com suas obrigações, está sendo impedido de transferir o bem a outrem, em razão da mencionada decisão da
autoridade coatora, que estar a violar direito líquido e certo do impetrante, o de propriedade, uma vez que foi bloqueada a matrícula nº 6.834 referente ao imóvel
desmembrado.
Sustentou que a decisão em foco foi deferida em Pedido Administrativo de Providências/Registro de Imóveis nº 160/2012/PASJR, na qual foi noticiado à
autoridade coatora a instauração de Inquéritos Policiais nº 017/2012 e nº 019/2012 - SEIC/CIGT, com o escopo de investigar a atuação de uma suposta
quadrilha, que estaria aplicando golpes que vitimaram inúmeras pessoas e geraram prejuízo ao erário.
Assentou a presunção de veracidade dos registros públicos, e que o bloqueio genérico das matrículas e de seus desmembramentos acaba por interferir e
prejudicar terceiros de boa fé.
O Impetrante alegou, ainda, que a generalidade da decisão é medida drástica e somente poderia atingir aqueles imóveis cujos títulos estão comprovadamente
eivados de vícios insanáveis, atingidos por fraude/irregularidade de autoria de suposta organização criminosa, o que não foi o caso do imóvel do impetrante,
razão pela qual impetrou o presente mandamus, bem como a concessão liminar da ordem para que seja garantido seu direito de propriedade.
Requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita.
É o sucinto relatório. Decido.
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Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Em relação ao pedido liminar no mandado de segurança, este tem por finalidade resguardar o pretenso direito alegado pelo autor até que haja o julgamento do
mérito da ação e deve ser deferida quando devidamente demonstrados os elementos necessários.
Trata-se de um provimento cautelar, admitido quando sejam relevantes os fundamentos da impetração, porém, não importa em uma antecipação do julgamento,
não afirma direito, visa apenas preservar a parte de uma lesão irreparável, sustando de forma provisória os efeitos do ato impugnado[1].
No presente caso, entendo que os requisitos necessários à concessão do pedido se encontram configurados.
Das alegações do impetrante se evidencia a existência do fumus boni iuris em seu favor.
Isto porque, o Impetrante demonstrou através do documento de fl. 32/34, que é proprietária do imóvel objeto da matrícula nº 39.617, 39.618 e 39.619, e está
sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade, em razão do bloqueio da matrícula nº 6.834, referente a outro bem do qual o seu imóvel foi
desmembrado.
Compulsando-se os autos, evidencia-se que o autor não teve o seu nome citado nas investigações criminais que deram origem ao Pedido de Providências nº
160/2012/PASJR, no qual a juíza determinou o bloqueio do seu bem, o que demonstra, numa análise superficial, que o mesmo trata-se de terceiro interessado,
que, de boa fé, adquiriu o imóvel em questão, não podendo, nesse momento, ser impedido de exercer o seu direito de propriedade, se não deu causa à suposta
fraude.
Para um melhor esclarecimento a respeito da finalidade do bloqueio objeto do mandamus, transcrevo parte da decisão, in verbis:
"Trata-se o bloqueio, pois, de louvável medida de prevenção, de natureza provisória e administrativa, que visa prevenir que uma ilegalidade se alastre
prejudicando terceiros de boa-fé, uma vez que impede a disponibilidade do bem e torna pública a erronia existente, que não fere nenhum direito, nem atenta
contra qualquer princípio de Direito Processual; desde que não se adote qualquer medida que possa afetar o direito de propriedade, até que se tome
providênciaspara regularização da matrícula eivada por algum vício, e que pode ser revista a qualquer momento, sem, que, contudo, se impeça aos interessados
a prenotação de seus títulos para ressalvar possíveis direitos.
(....)
Ou seja, nos termos dos fatos expostos nos autos, o bloqueio servirá simplesmente para impedir que os supostos falsificadores deem continuidade às
atividades ilícitas de promover transferências fraudulentas da propriedade dos imóveis envolvidos para terceiros, (...)"
Vê-se, pois, que a finalidade do bloqueio é evitar novas falsificações e transferências fraudulentas, que não é esse o caso do impetrante, uma vez que adquiriu o
imóvel como terceiro de boa-fé, e não é acusado de ser um dos supostos falsificadores, não podendo, como mesmo dito na decisão supra, ser afetado no seu
direito de propriedade.
Jáo perigo da demora, é facilmente deduzido, uma vez que a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel do impetrante impedirá que o mesmo comercialize
seus lotes.
Vale destacar, que na eventual e futura declaração de nulidade dos títulos anteriores referentes ao imóvel em questão, não há óbice para o terceiro prejudicado
postular o seu direito pretendido. Ademais, o desbloqueio da matrícula do seu imóvel em nada impedirá o prosseguimento das investigações criminais.
Destaco, ainda, que o Des. Jorge Rachid Maluf, quando da minha substituição pelo período de férias, já deferiu liminares de idêntico teor, a fim de possibilitar a
transferências dos lotes localizados na área.
Assim, defiro a medida liminar pleiteada.
Notifique-se, pois, a autoridade impetrada para, no prazo de dez dias, prestar as informações pertinentes ao feito, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos
documentos que a instruem.
Cite-se, ainda, o litisconsorte para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do presente mandamus, bem como o Procurador do Estado, nos
termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
[1]Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª ed. Ed. Malheiros.2008. p. 83.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Processo Nº: 0000885-10.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0039532013
IMPETRANTE: FAUZE MALUF SOBRINHO, GRACIETE MARTINS MALUF,
ADVOGADO(A)(S): EDIBERTO REBÊLO MATOS JUNIOR, THALITA PINTO HAICKEL MATOS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO LIMINAR
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FAUZE MALUF SOBRINHO E GRACIETE MARTINS MALUF contra ato praticado pelo MM. Juízo de
Direito da 2ª Vara da Comarca de São José de Ribamar/MA que, nos autos de Pedido de Providências nº 160/2012/PASJR, determinou o bloqueio de
matrículas de vários imóveis, para que sejam apuradas eventuais irregularidades nos registros das áreas objeto de investigações policiais.
Nainicial, alegaram os Impetrantes que adquiriram a título oneroso três lotes de terrenos situados no lugar denominado Residencial Bacuri, ambos localizados no
Loteamento Ponta Grossa, no Município de São José de Ribamar, sendo todos os lotes provenientes da matrícula 6834, registrado sob o n.° 02, às fls. 102, do
livro n.° 2, do Cartório Imobiliário da Comarca de São José de Ribamar/MA.
Sustentamos autores que agiram de boa-fé ao adquirirem os referidos lotes e que são proprietários destes há mais de dez anos, de modo que o bloqueio judicial
determinado encontra-se prejudicando o financiamento dos imóveis junto às instituições bancárias.
Aduziu que apesar de proceder regularmente com suas obrigações, está sendo impedido de transferir o bem a outrem, em razão da mencionada decisão da
autoridade coatora, que estar a violar direito líquido e certo do impetrante, o de propriedade, uma vez que foi bloqueada a matrícula nº 6.834 referente ao imóvel
desmembrado.
Assentou a presunção de veracidade dos registros públicos, e que o bloqueio genérico das matrículas e de seus desmembramentos acaba por interferir e
prejudicar terceiros de boa fé.
Requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita.
É o sucinto relatório. Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Em relação ao pedido liminar no mandado de segurança, este tem por finalidade resguardar o pretenso direito alegado pelo autor até que haja o julgamento do
mérito da ação e deve ser deferida quando devidamente demonstrados os elementos necessários.
Trata-se de um provimento cautelar, admitido quando sejam relevantes os fundamentos da impetração, porém, não importa em uma antecipação do julgamento,
não afirma direito, visa apenas preservar a parte de uma lesão irreparável, sustando de forma provisória os efeitos do ato impugnado[1].
No presente caso, entendo que os requisitos necessários à concessão do pedido se encontram configurados.
Das alegações dos impetrantes se evidencia a existência do fumus boni iuris em seu favor.
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Isto porque, os Impetrantes demonstraram através do documento de fl. 25/27, que são proprietários dos imóveis objeto das matrículas nº 38025, 38026 e 38027,
e está sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade, em razão do bloqueio da matrícula nº 6.834, referente a outro bem do qual o seu imóvel foi
desmembrado.
Compulsando-se os autos, evidencia-se que o autor não teve o seu nome citado nas investigações criminais que deram origem ao Pedido de Providências nº
160/2012/PASJR, no qual a juíza determinou o bloqueio do seu bem, o que demonstra, numa análise superficial, que o mesmo trata-se de terceiro interessado,
que, de boa fé, adquiriu o imóvel em questão, não podendo, nesse momento, ser impedido de exercer o seu direito de propriedade, se não deu causa à suposta
fraude.
Para um melhor esclarecimento a respeito da finalidade do bloqueio objeto do mandamus, transcrevo parte da decisão, in verbis:
"Trata-se o bloqueio, pois, de louvável medida de prevenção, de natureza provisória e administrativa, que visa prevenir que uma ilegalidade se alastre
prejudicando terceiros de boa-fé, uma vez que impede a disponibilidade do bem e torna pública a erronia existente, que não fere nenhum direito, nem atenta
contra qualquer princípio de Direito Processual; desde que não se adote qualquer medida que possa afetar o direito de propriedade, até que se tome
providênciaspara regularização da matrícula eivada por algum vício, e que pode ser revista a qualquer momento, sem, que, contudo, se impeça aos interessados
a prenotação de seus títulos para ressalvar possíveis direitos.
(....)
Ou seja, nos termos dos fatos expostos nos autos, o bloqueio servirá simplesmente para impedir que os supostos falsificadores deem continuidade às
atividades ilícitas de promover transferências fraudulentas da propriedade dos imóveis envolvidos para terceiros, (...)"
Vê-se, pois, que a finalidade do bloqueio é evitar novas falsificações e transferências fraudulentas, que não é esse o caso dos impetrantes, uma vez que
adquiriram o imóvel como terceiro de boa-fé, e não são acusados de serem um dos supostos falsificadores, não podendo, como mesmo dito na decisão supra,
serem afetados no seu direito de propriedade.
Jáo perigo da demora, é facilmente deduzido, uma vez que a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel do impetrante impedirá que o mesmo comercialize
seus lotes.
Vale destacar, que na eventual e futura declaração de nulidade dos títulos anteriores referentes ao imóvel em questão, não há óbice para o terceiro prejudicado
postular o seu direito pretendido. Ademais, o desbloqueio da matrícula do seu imóvel em nada impedirá o prosseguimento das investigações criminais.
Destaco, ainda, que o Des. Jorge Rachid Maluf, assim como outros membros desta corte, já deferiram liminares de idêntico teor, a fim de possibilitar a
transferências dos lotes localizados na área.
Assim, defiro a medida liminar pleiteada.
Notifique-se, pois, a autoridade impetrada para, no prazo de dez dias, prestar as informações pertinentes ao feito, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos
documentos que a instruem.
Cite-se, ainda, o litisconsorte para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do presente mandamus, bem como o Procurador do Estado, nos
termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
[1]Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª ed. Ed. Malheiros.2008. p. 83.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Processo Nº: 0001665-47.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0073582013
IMPETRANTE: THIAGO BRASIL ARRUDA,
ADVOGADO(A)(S): BRUNO LEONARDO LIMA CRUZ
IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL RESPONDENDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - DRª.
ANA CRISTINA FERREIRA GOMES DE ARAUJO,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO LIMINAR
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO BRASIL ARRUDA contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José
deRibamar/MA que, nos autos de Pedido de Providências nº 160/2012/PASJR, determinou o bloqueio de matrículas de vários imóveis, para que sejam apuradas
eventuais irregularidades nos registros das áreas objeto de investigações policiais.
Nainicial, alegou o autor que adquiriu a título oneroso vários lotes de terrenos situados no lugar denominado Residencial Cidades e Fruteiras, ambas localizadas
no Loteamento Ponta Grossa, no Município de São José de Ribamar, sendo todos os lotes provenientes da matrícula 6834, registrado sob o n.° 02, às fls. 102,
do livro n.° 2, do Cartório Imobiliário da Comarca de São José de Ribamar/MA.
Aduziu que apesar de proceder regularmente com suas obrigações, está sendo impedido de transferir o bem a outrem, em razão da mencionada decisão da
autoridade coatora, que estar a violar direito líquido e certo do impetrante, o de propriedade, uma vez que foi bloqueada a matrícula nº 6.834 referente ao imóvel
desmembrado.
Sustentou que a decisão em foco foi deferida em Pedido Administrativo de Providências/Registro de Imóveis nº 160/2012/PASJR, na qual foi noticiado à
autoridade coatora a instauração de Inquéritos Policiais nº 017/2012 e nº 019/2012 - SEIC/CIGT, com o escopo de investigar a atuação de uma suposta
quadrilha, que estaria aplicando golpes que vitimaram inúmeras pessoas e geraram prejuízo ao erário.
Ressalta que já realizou acordo verbal com pretensos compradores dos referidos imóveis os quais já se encontram inclusive construindo casas residenciais.
Assentou a presunção de veracidade dos registros públicos, e que o bloqueio genérico das matrículas e de seus desmembramentos acaba por interferir e
prejudicar terceiros de boa fé.
O Impetrante alegou, ainda, que a generalidade da decisão é medida drástica e somente poderia atingir aqueles imóveis cujos títulos estão comprovadamente
eivados de vícios insanáveis, atingidos por fraude/irregularidade de autoria de suposta organização criminosa, o que não foi o caso do imóvel do impetrante,
razão pela qual impetrou o presente mandamus, bem como a concessão liminar da ordem para que seja garantido seu direito de propriedade.
Requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita.
É o sucinto relatório. Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Em relação ao pedido liminar no mandado de segurança, este tem por finalidade resguardar o pretenso direito alegado pelo autor até que haja o julgamento do
mérito da ação e deve ser deferida quando devidamente demonstrados os elementos necessários.
Trata-se de um provimento cautelar, admitido quando sejam relevantes os fundamentos da impetração, porém, não importa em uma antecipação do julgamento,
não afirma direito, visa apenas preservar a parte de uma lesão irreparável, sustando de forma provisória os efeitos do ato impugnado[1].
No presente caso, entendo que os requisitos necessários à concessão do pedido se encontram configurados.
Das alegações do impetrante se evidencia a existência do fumus boni iuris em seu favor.
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Isto porque, o Impetrante demonstrou através do documento de fl. 32/34, que é proprietária do imóvel objeto da matrícula nº 39.617, 39.618 e 39.619, e está
sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade, em razão do bloqueio da matrícula nº 6.834, referente a outro bem do qual o seu imóvel foi
desmembrado.
Compulsando-se os autos, evidencia-se que o autor não teve o seu nome citado nas investigações criminais que deram origem ao Pedido de Providências nº
160/2012/PASJR, no qual a juíza determinou o bloqueio do seu bem, o que demonstra, numa análise superficial, que o mesmo trata-se de terceiro interessado,
que, de boa fé, adquiriu o imóvel em questão, não podendo, nesse momento, ser impedido de exercer o seu direito de propriedade, se não deu causa à suposta
fraude.
Para um melhor esclarecimento a respeito da finalidade do bloqueio objeto do mandamus, transcrevo parte da decisão, in verbis:
"Trata-se o bloqueio, pois, de louvável medida de prevenção, de natureza provisória e administrativa, que visa prevenir que uma ilegalidade se alastre
prejudicando terceiros de boa-fé, uma vez que impede a disponibilidade do bem e torna pública a erronia existente, que não fere nenhum direito, nem atenta
contra qualquer princípio de Direito Processual; desde que não se adote qualquer medida que possa afetar o direito de propriedade, até que se tome
providênciaspara regularização da matrícula eivada por algum vício, e que pode ser revista a qualquer momento, sem, que, contudo, se impeça aos interessados
a prenotação de seus títulos para ressalvar possíveis direitos.
(....)
Ou seja, nos termos dos fatos expostos nos autos, o bloqueio servirá simplesmente para impedir que os supostos falsificadores deem continuidade às
atividades ilícitas de promover transferências fraudulentas da propriedade dos imóveis envolvidos para terceiros, (...)"
Vê-se, pois, que a finalidade do bloqueio é evitar novas falsificações e transferências fraudulentas, que não é esse o caso do impetrante, uma vez que adquiriu o
imóvel como terceiro de boa-fé, e não é acusado de ser um dos supostos falsificadores, não podendo, como mesmo dito na decisão supra, ser afetado no seu
direito de propriedade.
Jáo perigo da demora, é facilmente deduzido, uma vez que a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel do impetrante impedirá que o mesmo comercialize
seus lotes.
Vale destacar, que na eventual e futura declaração de nulidade dos títulos anteriores referentes ao imóvel em questão, não há óbice para o terceiro prejudicado
postular o seu direito pretendido. Ademais, o desbloqueio da matrícula do seu imóvel em nada impedirá o prosseguimento das investigações criminais.
Destaco, ainda, que o Des. Jorge Rachid Maluf, quando da minha substituição pelo período de férias, já deferiu liminares de idêntico teor, a fim de possibilitar a
transferências dos lotes localizados na área.
Assim, defiro a medida liminar pleiteada.
Notifique-se, pois, a autoridade impetrada para, no prazo de dez dias, prestar as informações pertinentes ao feito, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos
documentos que a instruem.
Cite-se, ainda, o litisconsorte para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do presente mandamus, bem como o Procurador do Estado, nos
termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
[1]Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª ed. Ed. Malheiros.2008. p. 83.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO 2.565/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000565-57.2013.8.10.0000
Exequentes
: Maria de Jesus Neves Carvalho e outros
Advogados
: Gutemberg Soares Carneiro, Paulo Roberto Almeida e
Silvana Cristina Reis Loureiro
Executado
: Estado do Maranhão
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DECISÃO
Trata-se de execução (cumprimento de sentença) promovida por Maria de Jesus Neves Carvalho e outros, do acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo nº 20.700/2004.
Os exequentes apontam, na petição de fls. 132, que o Relator do mandado de segurança nº 20.700/2004 é o Desembargador
Vicente de Castro, tendo sido o feito distribuído, por equívoco, a esta relatoria.
De fato, a relatoria originária deste mandado de segurança era do Desembargador Raimundo Freire Cutrim. Após sua
aposentadoria, o feito foi encaminhado ao Desembargador Vicente de Castro, nos termos do art. 80, inciso V, alínea “a”, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Desse modo, como cabe ao relator a execução dos julgados de competência originária deste Tribunal de Justiça, como é o caso
do mandado de segurança, deve o presente feito ser distribuído ao Desembargador Vicente de Castro.
Ante o exposto, determino que sejam os autos encaminhados ao Desembargador Vicente de Castro, a quem compete a relatoria
do mandado de segurança nº 20.700/2004.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO 2.568/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000566-42.2013.8.10.0000
Exequentes
: Aldo José de Araújo Malheiros e outros
Advogados
: Gutemberg Soares Carneiro, Paulo Roberto Almeida e
Silvana Cristina Reis Loureiro
Executado
: Estado do Maranhão
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
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DECISÃO
Trata-se de execução (cumprimento de sentença) promovida por Aldo José de Araújo Malheiros e outros, do acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo nº 20.700/2004.
Os exequentes apontam, na petição de fls. 635/636, que o Relator do mandado de segurança nº 20.700/2004 é o Desembargador
Vicente de Castro, tendo sido o feito distribuído, por equívoco, a esta relatoria.
De fato, a relatoria originária deste mandado de segurança era do Desembargador Raimundo Freire Cutrim. Após sua
aposentadoria, o feito foi encaminhado ao Desembargador Vicente de Castro, nos termos do art. 80, inciso V, alínea “a”, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Desse modo, como cabe ao relator a execução dos julgados de competência originária deste Tribunal de Justiça, como é o caso
do mandado de segurança, deve o presente feito ser distribuído ao Desembargador Vicente de Castro.
Ante o exposto, determino que sejam os autos encaminhados ao Desembargador Vicente de Castro, a quem compete a relatoria
do mandado de segurança nº 20.700/2004.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 005234/2013 – SÃO LUÍS
(NÚMERO ÚNICO: 0001160-56.2013.8.10.0000)
IMPETRANTE: MOISES PESSOA DE HOLANDA.
ADVOGADOS: FRANCISCO EUDES ALVES FERREIRA E OUTROS.
IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA – SEGEP.
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO.
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Moises Pessoa de Holanda, contra ato do Secretário de
Gestão e Previdência do Estado do Maranhão, em razão da sua desclassificação no teste de aptidão física do certame para
provimento de cargos da Polícia Militar do Estado do Maranhão, do qual diz ter participado.
Em suas razões relata que foi aprovado nas provas do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar, regido pelo edital nº.
003/2012, sendo convocado para o teste de aptidão física do certame, previsto para o dia 23/01/2013.
Alega que na referida data estava acometido de uma enfermidade, razão pela qual recebeu atestado médico de incapacidade por
04 (quatro) dias, para atividades esportivas.
Narra que quando compareceu no local e hora designados para o teste, apresentando o referido atestado médico e requerendo
nova data para realização dos testes físicos, teve como resposta a negativa da organizadora do concurso, sob alerta que se não
realizasse os testes naquele dia, seria desclassificado do certame, o que de fato ocorreu, pois seu nome apareceu como
“ausente” em lista subsequente publicada.
Menciona as dificuldades que teve para obter a aprovação do concurso em questão, afirmando que a imprevisibilidade de uma
enfermidade não pode lhe retirar do certame, pois teria direito líquido e certo de realizar os testes físicos em outra data.
Afirma que o edital compele os candidatos à realização de teste de aptidão física, mesmo que estejam adoentados, pois inexistiria
previsão de situações como a do Impetrante, e seria injusta sua desclassificação por tal motivo.
Aponta julgados que atenderiam à sua pretensão, reafirma haver direito líquido e certo a uma nova data para realizar os testes de
aptidão física.
Sustenta o cabimento da via mandamental, e ao final pleiteia liminarmente que seja realizado teste de aptidão física, para que
possa prosseguir às demais fases do concurso, sob pena de multa, pois estariam presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência.
No mérito, pede a confirmação da medida requerida, com o reconhecimento do direito do Impetrante de participar das demais
fases do certame, caso seja aprovado no teste de aptidão física.
Junta os documentos de fls. 14/63.
Vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, depende da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III,
da Lei nº. 12016/2009, que tem o seguinte texto:
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Analisando sumariamente a questão, verifico que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de
urgência.
Vejo na espécie, que o Impetrante, de fato, foi desclassificado na fase do teste de aptidão física do concurso para ingresso nos
quadros da carreira da Polícia Militar, pois a ele não se submeteu, apresentando atestado de enfermidade que obstaria sua
participação naquela data. É o que se extrai dos documentos de fls. 19/22.
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Contudo, em que pese a ausência de previsão editalícia para a realização dos testes e nova data, considerando que o edital é a lei
interna que rege o concurso, a concessão de tratamento diferenciado ao Impetrante por alteração fisiológica temporária não
prevista no edital do concurso, importaria em violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, que devem reger os
concursos públicos.
Não é diverso o entendimento do C. STJ em casos semelhante, segundo se extrai do seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E
DA ECONOMIA PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA.
ALTERAÇÃO FISIOLÓGICA TEMPORÁRIA. NOVA DESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCABIMENTO.
1. [...].
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a
Administração quanto os candidatos.
4. Na realização da primeira prova física, o candidato sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Assim, como no edital do referido
certame havia previsão para a realização de novo teste de aptidão física, no caso do candidato ter sido considerado inapto em
qualquer um dos testes físicos realizados, foi dada uma segunda oportunidade, porém, o ora recorrente, nesta nova ocasião,
apresentou atestado médico diante da impossibilidade da realização do teste, não sendo possível uma terceira oportunidade.
5. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "a concessão de tratamento diferenciado, nos casos de alteração
psicológica ou fisiológica temporárias, não consignadas previamente em edital de concurso, obsta pretensão concernente à
realização de segundo teste de aptidão física, para ingresso em cargo público, sob pena de violação aos princípios da
impessoalidade e da isonomia, que regem os concursos públicos" (AgRg no RMS 33.610/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011).
6. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido.
(STJ. EDcl no RMS 36.910/RO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012).
A princípio, portanto, não vejo relevância na alegação de direito líquido e certo, que justifique a concessão da tutela de urgência.
Quanto ao exame do receio de ineficácia da medida, entendo que sua análise resta prejudicada em razão da necessária
conjugação com a relevância da fundamentação, inexistente no caso.
Isto posto, indefiro a tutela liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade Impetrada, a fim de que preste no prazo legal de 10 (dez) dias, as informações que entender
necessárias, fornecendo-lhe cópias da petição inicial e demais documentos instrutivos, em consonância com os termos do artigo
7º, inciso I, da Lei nº. 12.016/2009.
Notifique-se, também, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, para que tome conhecimento desta decisão e, se quiser,
ingresse na lide, nos termos do inciso II, do artigo 7º, da Lei nº. 12.016/2009.
Recebidas as informações ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial.
Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 6531/2013 – SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0005249-22.2013.8.10.0001
IMPETRANTE: LUISA ALVIS CABRAL.
ADVOGADO (A) (S): AMANDA PINHEIRO AMORIM, AUGUSTO FRAZÃO DE SÁ MENEZES FILHO.
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHÃO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrando por Luisa Alvis Cabral no qual se insurge contra omissão da autoridade acima
nomeada.
A impetrante é professora do magistério de 1º e 2º grau do Estado do Maranhão, lotada no Órgão da Secretaria de Educação do
Estado do Maranhão – SEEDUC, no município de Rosário, sob matrícula 000293928, no cargo de Professora do Magistério II de
nível 12.
Sustentou que, por preencher todos os requisitos exigidos, a promoção pretendida, de acordo com o Estatuto do Magistério,
requereu administrativamente a progressão de nível e sua respectiva promoção.
Alega que apensar de ter realizado o requerimento administrativo em 04 de janeiro de 2011, até a presente data não obteve
qualquer pronunciamento do órgão administrativo competente.
Requereu liminarmente a segurança, para que fosse determinado prazo para a autoridade impetrada responder o pedido de
promoção e progressão, formulado administrativamente em duas oportunidades.
No mérito, requereu a procedência do mandado de segurança para garantir, em definitivo, o direito de ter sua solicitação
administrativa respondida no prazo determinado por esta Corte e, ainda, reparação por dano moral.
Com a inicial, acostou os documentos de fls. 08/15.
Tendo em vista que o presente mandado de segurança foi impetrado perante o juízo de primeiro grau, o MM Juiz proferiu decisão
declinando a competência e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.
Vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
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Compulsando os autos, entendo que deve ser concedida a liminar
A questão central deste mandamus diz respeito à omissão quanto ao deferimento do processo administrativo da impetrante, cujo
objeto é a sua promoção, progressão e titulação, ou seja, para que possa ascender na carreira de professor, com a progressão de
nível e sua respectiva promoção.
Entendo que aqui se trata de um típico caso de silêncio administrativo, devendo ser dirimido conforme os ditames referentes aos
prazos para que os administrados possam receber dos órgãos públicos as respostas de seus requerimentos.
Como se sabe, não existe no ordenamento jurídico pátrio a interpretação do silêncio como ato administrativo, porém, em algumas
hipóteses, a lei regulamenta os efeitos jurídicos do silêncio administrativo.
Para uma parte da doutrina, do porte de Celso Antônio Bandeira de Melo, o silêncio é fato jurídico e não um ato, devendo se
apurar as sua consequências, tanto em relação ao sujeito administrativo que se omitiu como em relação ao administrado que
peticionou e não obteve resposta.[1]
Portanto, fazendo a leitura dos autos, verifico que a impetrante, de fato, requereu administrativamente o pleito de promoção e
progressão, conforme documentos de fls. 03.
O art. 85, do Estatuto do Magistério, prevê a aplicação, nos casos omissos, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado –
Lei 6.107/1994, a qual, em seu art. 173, trata do direito de petição, segundo o qual "é assegurado ao servidor o direito de requerer
aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimos.”.
O parágrafo único, do art. 175, assim dispõe: "o requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores
deverão se despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias."
Prescreve também o art. 184: "são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.”
Da leitura dos preceptivos de lei acima referidos, o direito de petição se completa com a resposta da Administração, não havendo
qualquer tratamento jurídico quanto aos efeitos do silêncio administrativo.
Como se vê nos autos, a impetrante protocolizou o seu pedido, em 04 de janeiro de 2011, sendo que a Administração, até a
presente data, não respondeu, o que caracteriza o injustificado "silêncio administrativo", o qual merece a pronta correção do Poder
Judiciário.
Não se pode também falar que ocorreu a decadência do direito da impetrante, pois, enquanto não houver deferimento ou
indeferimento, ou seja, enquanto perdurar o ato omissivo, os seus efeitos permanecem suspensos, e enquanto não cessada a
omissão, não se inicia o prazo para a impetração do mandamus.
Outro ponto que merece destaque é que não pode o Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, pois, do contrário, estaria
se substituindo ao Administrador, o que é vedado pelo regime jurídico administrativo, devendo apenas impor a sua prática,
concedendo prazo razoável para o deferimento ou indeferimento, a fim de amparar o direito do administrado, violado pelo silêncio
administrativo.
De outro lado, o Administrador está jungido ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual
ampara a pretensão da impetrante de obter resposta ao seu pedido. E neste sentido, entendo que a omissão da Administração em
responder ao impetrante viola o seu direito líquido e certo.
Para concluir, impõe-se ao Administrador prazo para responder oficial e definitivamente o requerimento administrativo da
impetrante, sob pena de multa diária.
Isto posto, defiro a tutela liminar pleiteada, determinando que o Senhor Secretário de Educação do Estado do Maranhão, no
prazo de 10 (dez) dias, profira ato de deferimento ou indeferimento do pleito administrativo da impetrante, tombado sob n.º
003/2011 e 593/2012, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Notifiquem-se a Autoridade Impetrada e o Estado do Maranhão, a fim de que prestem no prazo legal de 10 (dez) dias, as
informações que entenderem necessárias, fornecendo-lhes cópias da petição inicial e demais documentos instrutivos, em
consonância com os termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº. 12.016/2009.
Recebidas as informações ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial.
Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 15 de março de 2013.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, pg. 355.
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA NO 7.300/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO Nº 0001662-92.2013.8.10.0000
Impetrante
: Paulo de Tarso Maran Rocha
advogado
: Samyra Nina Serra e Serra
autoridadeS
: Secretário de Estado da Gestão e Previdência do
ImpetradaS
Maranhão, Fundação Getúlio Vargas
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DECISÃO
I — Relatório
Tratam os autos de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo de Tarso Maran Rocha contra ato que
entende ilegal e abusivo atribuído ao Secretário de Estado da Gestão e Previdência do Maranhão.
Aduz o impetrante que concorreu às vagas do concurso público para o cargo de Médico Legista da Polícia Civil do Estado do
Maranhão, regulado pelo edital nº 02- SEGEP, de outubro de 2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 21 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Afirma que foi aprovado na prova objetiva, o que lhe deu direito de ver sua prova discursiva corrigida pela banca examinadora,
sendo aprovado também na referida etapa.
Diz que foi convocado para avaliação de títulos e novamente obteve êxito, recebendo a pontuação respectiva.
Assevera que realizou o teste de aptidão física, deparando-se com quatro tipos de exercício, conforme previsto no edital: salto em
altura, salto em distância, flexões abdominais e corrida aeróbica.
Segue narrando que foi reprovado na prova de salto em distância, pois alcançou a marca máxima de 2,66m (dois metros e
sessenta e seis centímetros), enquanto o edital exigia o mínimo de 2,70m (dois metros e setenta centímetros), motivo pelo qual foi
considerado inapto e desclassificado do certame.
Argumenta que o próprio edital reconheceu o dever de disponibilizar vagas para portadores de deficiência física para os cargos de
Investigador/Escrivão e Delegado de Polícia, mas não o fez para o cargo de Médico Legista, justamente porque a habilidade física
não é requisito necessário para exercer a atividade policial, quanto mais se tratando de Médico Legista.
Alega que a Lei nº 8.508/2006 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão não prevê o teste de aptidão física como etapa de
caráter eliminatório para o cargo de Médico Legista, mas apenas para os de Agente e Delegado de Polícia.
Acrescenta que a Lei nº 9.664/2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual, exige o teste físico para todos os cargos da Atividade Policial, o que, a seu ver, afronta
os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não pode prevalecer essa exigência para cargos de
natureza técnico-científica.
Conclui, assim, que houve indevida alteração nos critérios de eliminação no concurso em tela, o que ocorreu somente depois da
realização da etapa para a qual a modificação editalícia foi prevista.
Forte em tais razões, o impetrante requer a concessão da liminar, devendo ser assegurada ao impetrante a participação nas
demais etapas do concurso, até julgamento final do mandamus.
Ao final, pleiteia a concessão da segurança, com a confirmação da liminar requerida.
Requer, nos termos da Lei nº 1.060/50, o deferimento da assistência judiciária gratuita, aduzindo não ter condições de arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.
À inicial, colaciona os documentos de fls. 15/62.
É o relatório.
II — Fundamentação
Primeiramente, analiso o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo impetrante.
Diz ele que não detém condições para custear as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a autoafirmação de pobreza é suficiente para determinar a concessão do benefício, a par
do que não vislumbro nos autos nenhuma circunstância que infirme tal declaração.
Sendo assim, faz jus o impetrante à gratuidade da justiça.
Passo a examinar o pedido de liminar.
Em análise perfunctória verifico a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, requisito indispensável à concessão da liminar
ora pretendida, conforme passo a explicar.
A Constituição Federal, por meio de seu art. 5º, XXXV, estabelece como uma das garantias individuais fundamentais o amplo
acesso à Justiça, ao preconizar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
O Poder Judiciário pode realizar o controle dos atos administrativos, mesmo aqueles dotados do caráter da discricionariedade. Em
se tratando de concursos públicos, os atos normativos que regulam a competição não escapam do controle do Poder Judiciário.
Desde que violem algum dos princípios que regem a seleção dos melhores candidatos para provimento dos cargos públicos, os
atos perpetrados pela Administração Pública podem ser objeto de exame pelo Poder Judiciário, notadamente se estiverem em
confronto com os princípios da legalidade, da isonomia e o da vinculação ao edital.
HELY LOPES MEIRELLES assim leciona:
“Os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos
de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e
matérias exigidas. Suas normas, desde que conformes com a CF e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto a Administração.
Como atos administrativos, devem ser realizados através de bancas ou comissões examinadoras, regularmente constituídas com
elementos capazes e idôneos dos quadros do funcionalismo ou não, e com recurso para órgãos superiores, visto que o regime
democrático é contrário a decisões únicas, soberanas e irrecorríveis. De qualquer forma, caberá sempre reapreciação judicial do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituição das bancas ou comissões examinadoras, dos critérios
adotados para o julgamento e classificação dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão ou ameaça a direito individual poderá ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV).
A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para
melhor atendimento do interesse público." (in Direito Administrativo Brasileiro, 32.ed., atualizada por Eurico de Andrade Azevedo,
Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho - São Paulo: Malheiros, 2006, págs. 435-436).
Tanto quanto a doutrina, o entendimento de nossas Cortes Superiores é firme no sentido de que, em matéria de concurso público,
compete ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do
concurso. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. CANDIDATA PORTADORA DE ACNE. INDEVIDA EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Jurisprudência dos Tribunais orienta que a atuação do Poder Judiciário, no tocante ao controle dos critérios
previstos no edital de concurso público, não se limita ao mero exame da sua legalidade formal e da competência dos seus
agentes, devendo alcançar, também, a razoabilidade de suas disposições e a sua proporcionalidade aos objetivos visados
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no certame.
2. Afronta a razoabilidade a exclusão de candidata considerada inapta para o cargo tão-somente por ser portadora de acne, uma
vez que esta condição efetivamente não interfere no exercício da atividade policial; circunstância ainda mais evidente no caso dos
autos, em que a candidata foi aprovada em todas as demais etapas do certame, e integra a corporação desde 2004. 3. Agravo
Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS desprovido.” (AgRg no REsp 1214561/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012) (grifei)
No caso dos autos, discute-se a legitimidade da exigência de teste de aptidão física para o Cargo de Médico da Polícia Civil do
Estado do Maranhão.
A Constituição Federal prescreve, dentre os direitos fundamentais do cidadão (art. 5o, inc. XIII), que “é livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (grifei).
Mais adiante, em seu art. 37, inc. I, dispõe a Lei Maior que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei” (grifei). Já o inciso
II do mesmo artigo assevera que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (grifei).
Desse modo, conclui-se que não é absoluto o acesso aos cargos públicos, devendo o candidato observar as restrições delineadas
na lei pertinente.
Não é menos certo que essas ressalvas devem pautar-se pelo princípio da razoabilidade, sob pena de ferir outro postulado
constitucional, qual seja, o da igualdade, de que cuida o caput do art. 5o antecitado.
Com base nesses ditames constitucionais, a jurisprudência pátria definiu que a mitigação do amplo acesso aos cargos públicos
depende de restrições decorrentes de lei, bem como sejam atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em
relação às exigências das funções a serem desempenhadas.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DE
NORMAS DE EDITAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS STF 279 E 280. 1. É pacífico o entendimento dessa Corte no sentido de que a regra geral é o acesso de todos
aos cargos públicos, salvo limitações decorrentes de lei. Entretanto, elas só serão legitimas se forem fixadas, de forma
razoável, para atender às exigências das funções do cargo. 2. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que, em casos como o dos autos, onde a solução da controvérsia depende da interpretação de normas de edital de
concurso público, eventual ofensa constitucional somente poderia ocorrer de forma reflexa ou indireta, o que impede o trâmite do
recurso extraordinário. Incidência das Súmulas STF 279 e 280. 3. Agravo regimental improvido.”
(AI 719268 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC
19-11-2010 EMENT VOL-02434-03 PP-00414 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 56-60) (grifei)
O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se manifesta no mesmo sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE
PENITENCIÁRIO. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EM EDITAL E LEIS LOCAIS. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO.
1. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal pela validade de cláusula
editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a determinado cargo público, desde que
(i) tais restrições tenham previsão em lei e (ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a
serem desempenhadas. Precedentes.
(...)
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 36120/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)
(grifei)
Na espécie dos autos, a exigência do teste de aptidão física para os cargos da Polícia Civil do Estado do Maranhão encontra
previsão na Lei nº 9.664/2012, conforme se vê no art. 13, verbis:
Art. 13. Para os cargos que integram as carreiras do Grupo e dos Subgrupos abaixo especificados será observado, além do
disposto no art. 12 desta Lei, o que segue:
(...)
II - Subgrupo Atividades de Polícia Civil - teste de aptidão física, exame médico, investigação social, curso de formação
profissional e exame psicotécnico, todos de caráter eliminatório, salvo o exame psicotécnico; (grifei)
O subgrupo Atividades de Polícia Civil, nos termos do dispositivo acima citado, compreende as carreiras com atividades que
envolvem as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto a carreira jurídica de Delegado de Polícia,
abrangendo os cargos de Médico Legista, Odontolegista, Farmacêutico-Legista, Toxicolegista, Perito Criminal, Perito Criminalístico
Auxiliar, Comissário de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Perícia Médico-Legal (anexo II da Lei º
9.664/2012).
Portanto, a exigência de teste de aptidão física constante do edital do concurso encontra respaldo em lei. Resta saber: pelas
necessidades e atribuições do cargo de Médico Legista, essa exigência provoca uma quebra no princípio da razoabilidade?
A resposta, a meu ver, é positiva.
Basta, para tanto, verificar o que dispõe o edital do concurso ao detalhar as atribuições de cada cargo disponibilizado. No caso
específico do cargo de Médico Legista, assim está descrito no anexo II (fl. 46):
“5. Médico Legista: Executar exames médico-legais em pessoas vivas ou mortas, necessários às instruções pré-processuais e
judiciárias, para atender às requisições de autoridades competentes. Exercer cargos de superintendência, coordenação, direção
superior e intermediária, supervisão e chefia na área de sua superintendência, coordenação, direção superior e intermediária,
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supervisão e chefia na área de sua competência, e funções de seções e serviços periciais nos mais diversos níveis da
Administração Superior.”
Não há, dentre as funções desempenhadas pelo Médico Legista, qualquer situação em que o profissional deverá ostentar vigor
físico, tais como os Agentes e Delegados de Polícia ao executar determinada diligência.
A função é meramente técnico-científica, podendo eventualmente ser atribuída atividade de superintendência, coordenação,
direção superior e intermediária, supervisão e chefia, o que evidencia a desnecessidade de comprovação de higidez física além
dos mínimos aceitáveis e que são exigidos em todo e qualquer concurso público, tais como exames cardiológicos, neurológicos,
sanguíneos, de capacidade pulmonar, dentre outros.
Em casos semelhantes ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de exigência de capacidade física
quando incompatível com a natureza do cargo público.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e
não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia
Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício
das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 486439 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-227 DIVULG 27-11-2008
PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-05 PP-00930) (grifei)
A seguinte decisão, também do STF, trata de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça:
DECISÃO CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE ESFORÇO FÍSICO - MÉDICO LEGISTA - EXIGÊNCIA - IMPROPRIEDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão concedeu a segurança requerida pelo ora
Agravado, pelos fundamentos assim sintetizados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. O MÉDICO
LEGISTA. EDITAL. ESFORÇO FÍSICO. EXIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. Afigura-se ilegal, passível de exame pelo
Judiciário, a exigência editalícia do teste de esforço físico, com caráter eliminatório, a candidato a cargo (médico legista),
que, pela sua própria natureza, pode ser exercido até por um deficiente físico que tenha recebido licença do Conselho de
Medicina para exercer a profissão (folha 9). No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, interposto com alegada base na
alínea "a" do permissivo constitucional, a Fazenda Estadual articula com o malferimento dos artigos 2º, 5º e 37, inciso II, da Carta
Política da República. Sustenta que o Tribunal de origem não se limitou a julgar a legalidade da regra constante do edital do
certame, tendo adentrado o mérito administrativo e invadido a competência do Poder Executivo, assegurando, ainda, o ingresso,
no serviço público, de candidato não aprovado em concurso, o que acarretara quebra da igualdade entre os concorrentes (folha 14
à 21). O Agravado não apresentou contraminuta. Recebi os autos em 19 de junho de 2000. 2. Na interposição deste agravo, foram
observados os pressupostos de recorribilidade que lhe são inerentes. A peça, subscrita por procurador do Estado, veio
acompanhada dos documentos previstos no artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil e restou protocolada no prazo em dobro
a que tem jus o Agravante. Nem com um grande empenho, envolvido interesse próprio, é dado assentar a infringência à
Constituição Federal. Ao contrário, o que decidido pela Corte de origem presta homenagem ao Diploma Maior. Coadunase com a razoabilidade a glosa da exigência de esforço físico em concurso voltado a preencher cargo de médico. A
atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica. Além dos princípios
explícitos, a Carta da República abrange também os implícitos, entre os quais estão o da razoabilidade, o da
proporcionalidade, aplicáveis ao caso concreto. 3. Por tais razões, conheço deste agravo, mas desacolho o pedido nele
formulado, mantendo íntegra a decisão que resultou na negativa de trânsito ao extraordinário. 4. Publique-se. Brasília, 18 de
agosto de 2000. Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(AI 278127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 18/08/2000, publicado em DJ 26/09/2000 PP-00056) (grifei)
Portanto, a exigência de teste de aptidão física para o cargo de Médico Legista, embora tenha previsão legal, não atende ao
princípio da razoabilidade, o qual deve ser atendido pelo legislador, nos dizeres do Ministro CELSO DE MELLO, apoiado em lições
doutrinárias, em decisão proferida no AI nº 296.578, em 10/08/2005 (publicado no DJ de 26/08/2005), que tratou da questão
referente à limitação do acesso aos cargos públicos, verbis:
“O recurso extraordinário - a que se refere o presente agravo de instrumento - foi interposto contra acórdão que entendeu
constitucionalmente inviável a fixação de limite máximo de idade (35 anos, no caso), para efeito de investidura em cargo público de
médico legista no quadro da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao
apreciar essa controvérsia constitucional, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 67/68): "MANDADO
DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA IDADE - ATO DE DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO - INFORMAÇÕES ENCAMPANDO O ATO DA AUTORIDADE
INFERIOR - REJEIÇÃO - CARGO DE MÉDICO LEGISTA - DISCRIMINAÇÃO NO CASO INJUSTIFICÁVEL - CARGO QUE NÃO
EXIGE GRANDE ESFORÇO FÍSICO DE SEU OCUPANTE - CONCESSÃO, POR MAIORIA. Tendo a autoridade superior
contestado o mérito da impetração torna-se coatora por ter encampado o ato da autoridade inferior, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade passiva. A limitação de idade constante do edital para o concurso público deve sustentar-se numa certa razoabilidade
de acordo com a exigência do serviço e no caso - médico legista - para o qual não se exige grande esforço físico, configura
discriminação. Segurança concedida por maioria." Entendo não assistir razão à parte ora agravante, pois o acórdão impugnado em
sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame.
Na realidade, esta Suprema Corte já teve a oportunidade de advertir, a propósito do tema, que a adoção, pelo Poder Público, do
critério fundado na idade do candidato importará em ofensa ao postulado fundamental da igualdade (RTJ 135/528, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE), se, a esse tratamento diferenciado instituído pelo legislador, não corresponder motivo bastante que o
justifique lógica e racionalmente. Isso significa, portanto, que se impõe identificar, em cada caso ocorrente, no texto da lei que
estipulou o limite etário, a existência de um vínculo de "correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida"
(CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, "O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade", p. 47, 2ª ed., 1984, RT), sob pena de
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não se legitimar, em tema de ingresso no serviço público, o tratamento normativo que o Poder Público vier a estabelecer em bases
diferenciadas: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a norma constitucional que proíbe
tratamento normativo discriminatório, em razão da idade, para efeito de ingresso no serviço público (...), não se reveste de caráter
absoluto, sendo legítima, em consequência, a estipulação de exigência de ordem etária, quando esta decorrer da natureza e do
conteúdo ocupacional do cargo público a ser provido." (RTJ 179/210-211, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Cabe destacar, ainda, que
a jurisprudência desta Suprema Corte, ao examinar a questão concernente à fixação legal do limite de idade para efeito de
inscrição em concurso público e preenchimento de cargos públicos, também passou a analisá-la em função e na perspectiva do
critério da razoabilidade (RTJ 135/958, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - RTJ 179/210-211, Rel. Min. CELSO DE MELLO), de tal
modo que o desatendimento, pelo legislador, desse critério de ordem material poderá traduzir situação configuradora de ofensa ao
princípio da proporcionalidade.
Impende considerar, neste ponto, que se impõe, ao legislador, no processo de produção normativa, formular regras cujo
conteúdo material revele-se impregnado do necessário coeficiente de razoabilidade. É que - não custa acentuar - todas as
normas emanadas do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do
"substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade
qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais (RTJ 160/140-145 - RTJ
178/22-24, v.g.), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O Estado não pode legislar
abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que,
encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis do Poder Público. O princípio da proporcionalidade - que extrai a sua justificação dogmática de diversas
cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due process of law - acha-se
vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como
parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula
qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que
consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV). Essa cláusula tutelar,
ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de
legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata
instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador." (RTJ 176/578-580,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). Sendo assim, pelas razões expostas, nego provimento ao presente agravo de instrumento,
eis que se revela inviável o recurso extraordinário a que ele se refere. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2005. Ministro CELSO
DE MELLO Relator”
Assim, não obstante a Administração tenha a prerrogativa de estabelecer os requisitos que considerar necessários à satisfação do
interesse público, estes devem estar arrimados nos preceitos constitucionais, sobretudo, no que tange à acessibilidade aos cargos,
empregos e funções públicas, nos princípios da igualdade e da razoabilidade.
A exigência de teste de aptidão física não é consentânea com a natureza das funções desempenhadas pelo Médico Legista da
Polícia Civil, redundando, assim, em malferimento aos princípios da isonomia e da razoabilidade na previsão editalícia que a
consagrou.
Diante dessas ponderações, sobretudo após visualizar os documentos acostados aos autos, entendo que estão preenchidos os
requisitos da fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da liminar.
III — Conclusão
Ante todo o exposto, defiro a liminar pretendida, determinando à autoridade coatora que convoque o impetrante para a realização
das demais etapas do concurso, devendo prosseguir no certame caso preencha os requisitos do edital, até o julgamento de mérito
deste mandamus.
Concedo ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações acerca da presente impetração, encaminhando-se
cópias da inicial e dos documentos que a instruem, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009.
Notifique-se o Estado do Maranhão para, querendo, ingressar no feito, encaminhando-lhe cópia da inicial sem documentos,
conforme preceitua o art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para que se manifeste como custos legis.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. Marcelo Carvalho Silva
Relator
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 008171/2013
NÚMERO ÚNICO : 001807-51.2013.8.10.0000
IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB/PI 1909)
IMPETRADO : SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
LITISCONSORTE : ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR : Des. RAIMUNDO BARROS
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ FELIX DE OLIVEIRA, contra ato
supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO.
Em síntese, aduziu o impetrante às fls. 04/10 que após aprovação na primeira etapa do Concurso Público para provimento do
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cargo de Soldado Combatente da PMMA, foi submetido ao Teste de Aptidão Física - TAF e quando da divulgação do resultado foi
declarado "inapto"
Alegou que, na realização do referido teste, ocorreu desigualdades de condições entre candidatos, tendo em vista, que as datas
para realização do TAF, foram determinadas por ordem alfabética, assim os concorrentes com o nome iniciado com as letras "W" e
"Y" tiveram mais tempo de preparação e também porque no dia seguinte a realização de sua prova foi colocado sobre a barra de
ferro do exame de flexão de barra fixa, uma proteção de tecido antiderrapante, o que beneficiou os candidatos que realizaram
provas neste dia.
Asseverou ainda, que ficou dependurado na barra fixa e somente depois de tempo não inferior a cinco segundos foi autorizado a
dar inicio ao exercício de flexão em barra fixa.
Ao final requereu, a concessão de medida liminar para realizar novo TAF e caso aprovado a participação nas próximas fase do
certame.
Colacionou documentos fls. 11/110.
É o que cabe relatar. DECIDO
Ao exame dos autos, verifico estarem presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e validade da ação
mandamental. Passo a análise do pedido liminar pleiteado.
É cediço que a nova Lei do Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/2009), dispõe em seu artigo 7º, inciso III, que para a concessão
da medida liminar requerida, exige-se que estejam presentes, conjuntamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a
relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser conhecido na decisão de mérito.
Neste contexto, em juízo de cognição sumária, não verifico devidamente comprovados os requisitos para a concessão da liminar
requerida, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora, configurado na fundamentação relevante do direito invocado, isto é,
na plausibilidade do direito do impetrante e a possibilidade de ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação.
Ante o exposto, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar requerido pelo impetrante.
Notifique-se o impetrado para querendo no prazo legal, prestar as informações que entender necessárias, fornecendo-lhe cópia da
petição inicial e demais documentos instrutivos.
Após as providências, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de Março de 2013.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 01841-26.2013.8.10.0000 (8426/2013) – SÃO LUÍS
IMPETRANTE: ROCLIDES CASTRO DE LIMA
ADVOGADOS: ARMANDO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO/ PRESIDENTE DA COMISSÃO
CENTRAL DE CONCURSOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO LEGISTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Roclides Castro de Lima contra atos supostamente
ilegais atribuídos ao Secretário de Estado da Gestão e Previdência do Estado do Maranhão e ao Presidente da Comissão Central
de Concursos para provimento do Cargo de Médico Legista, que estaria exigindo, no item 9.1.2 do edital nº. 02/2012, o teste de
aptidão física, de caráter eliminatório, também para o cargo de médico legista, sem qualquer previsão legal.
Narra o impetrante que se submeteu ao concurso público para provimento do cargo de médico legista (Edital nº. 02/2012),
promovido pelo Estado do Maranhão, tendo sido habilitado na 14ª (décima quarta) posição após a realização das provas objetiva e
discursiva, o que lhe garantiu a convocação para o Teste de Aptidão Física.
E, mais, que ao realizar o referido teste, não conseguiu executar as 26 (vinte e seis) flexões abdominais exigidas, mas apenas 22
(vinte e duas) delas, tendo sido assim considerado inapto para o cargo, mesmo após a interposição de recurso administrativo.
Destaca o impetrante que não se mostra razoável/proporcional a exigência de teste de esforço físico para provimento de cargo de
médico legista, cujas atribuições não exigem força física.
Sustenta o impetrante, de outro lado, que, conforme art. 37, I, da Constituição Federal, os requisitos para investidura em cargo
público devem estar previstos em lei e, na hipótese, não há lei que exija teste de aptidão física para o cargo de médico legista.
Acrescenta que a Lei Estadual nº. 8.508/06, que dispõe sobre a organização da Polícia Civil do Estado do Maranhão, apenas exige
teste de aptidão física para os cargos de Delegado de Polícia e Agente de Polícia.
Destacando estarem presentes os requisitos autorizadores, o impetrante pugna pela concessão de liminar para que seja
assegurada sua participação nas demais fases do certamente, até o julgamento do mérito do mandamus.
Juntou documentos de fls. 20-176.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, em se tratando de ação mandamental, a liminar depende do atendimento dos requisitos do inciso III do art. 7º. da
Lei nº. 12.016/2009, ou seja, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da
medida, caso seja deferida apenas ao final.
A liminar é um provimento cautelar que não importa em antecipação de julgamento, pois objetiva apenas resguardar o direito da
parte de uma lesão grave e irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.
Assim, analisando a hipótese dos autos e os documentos colacionados, observa-se que os requisitos necessários à concessão do
pedido encontram-se configurados.
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O fumus boni iuris restou patente ante a possibilidade de ofensa ao art. 20, parágrafo único, da Lei nº. 8.508/2006[1], e aos
princípios constitucionais da isonomia, do livre acesso aos cargos públicos, da razoabilidade e proporcionalidade.
O periculum in mora reside no fato de o impetrante ficar impedido de participar das demais etapas do certame, de caráter
eliminatório, até o deslinde final do presente mandamus.
Releva destacar que a matéria já foi enfrentada pelo STF, cujo posicionamento foi no sentido de considerar tal ato abusivo e ilegal,
in verbis:
CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se se a sintonia da exigência, no que
implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física
desproporcional à habilitação ao cargo de auxiliar médico-legista, porquanto a atuação deste, embora física, não se faz no campo
da força bruta, mas a partir de técnica específica.
(Ag. Rg em Agravo de Instrumento nº. 851.587-Santa Catarina. Rel. Min. Marco Aurélio).
Diante do exposto, concedo a liminar pretendida, para determinar a participação do impetrante nas etapas seguintes do certame,
observando-se os casos de reprovação em quaisquer das provas seguintes.
Notifique-se, pois, a autoridade coatora para, em 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, encaminhando-lhe cópias da
inicial e documentos.
Cite-se o Estado do Maranhão para, querendo, integrar a lide na qualidade de litisconsórcio passivo necessário.
Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a ser feito no prazo regimental. Publique-se. São
Luís, 18 de março de 2013.
Desembargador Lourival Serejo
Relator
[1] Art. 20. São requisitos básicos para o ingresso no Grupo Atividades de Polícia Civil, além dos contidos no Anexo III desta Lei:
[...]
Parágrafo único. O teste de Aptidão Física para os cargos de Delegado de Polícia e de Agente de Polícia é de caráter eiliminatório.

CÃMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5.854/2013
NÚMERO ÚNICO: 0002110-02.2012.8.10.0000
EMBARGANTES: AGRO PECUÁRIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA . - AGROSERRA, JOAQUIM ERNESTO PALHARES E DARIANO JOSÉ SECCO
Advogados: Dr. Joaquim Ernesto Palhares, Dariano José Secco e outros
EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Advogado: Dr. Lucas Fernandes Ribeiro Banhos
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Agro Pecuária e Industrial Serra Grande Ltda. - Agroserra, Joaquim Ernesto Palhares e Dariano José Secco opuseram Embargos de Declaração ao Acórdão nº
125.170/2013, decorrente do julgamento da Impugnação ao Valor da Causa nº 25.868/2012.
À fl. 221, determinei a intimação do embargado para se manifestar. Contudo verifico, de ofício, que não constou no referido despacho o nome dos advogados
que atuam em nome dos embargantes.
Dessemodo, reconheço a nulidade da publicação do referido despacho, ficando a parte embargada intimada para se manifestar sobre os declaratórios, no prazo
legal, a partir desta publicação.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÃMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 6.489/2013
NÚMERO ÚNICO: 0004587-95.2012.8.10.0000
EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Advogado: Dr. Lucas Fernandes Ribeiro Banhos
EMBARGADOS AGRO PECUÁRIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA . - AGROSERRA, JOAQUIM ERNESTO PALHARES E DARIANO JOSÉ SECCO
Advogados: Dr. Joaquim Ernesto Palhares , Dariano José Secco e outros
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Banco do Nordeste do Brasil opôs Embargos de Declaração ao Acórdão nº 125.170/2013, decorrente do julgamento da Impugnação ao Valor da Causa nº
25.868/2012.
Em homenagem ao princípio do contraditório, intimem-se os embargados para sobre eles se manifestarem, no prazo de lei.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Processo Nº: 0001517-36.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0065602013
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MARCELO CARVALHO SILVA,
SUSCITADO: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ARAUJO,
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Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
DESPACHO
Mauro Sérgio Amorim, opôs exceção de suspeição ao Dr. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Luís,
designado (fls.1366 do apenso) para presidir os autos da ação de inventário dos bens deixados por falecimento de Rachid Ayoub Maluf, Alice Mubárack Maluf e
Rachid Ayoub Maluf Filho (proc. nº 4909/2003), em trâmite na Vara de Sucessão, Interdição, Tutela e Ausência, da mesma Unidade Judiciária, promovida por
Maria Alice Mubárack Maluf, ora inventariante (fls.02/06ss).
Alegou o excipiente, em suma, que o Dr. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, acha-se conduzindo o feito com parcialidade, beneficiando em suas decisões o
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf e os irmãos legítimos deste, herdeiros dos bens inventariados, em razão do que requereu fosse reconhecida a
sua suspeição e remetidos os autos de inventário ao um juiz imparcial (fls.06).
Às fls.88/90, o Juiz excepto, deixando de reconhecer a sua suspeição, determinou a remessa dos autos do incidente a este Egrégio Tribunal, onde os mesmos
foram distribuídos para estas doutas Câmaras Cíveis Reunidas, cabendo a sua Relatoria ao Eminente Desembargador Jaime Ferreira de Araújo, conforme fls.98.
Em razão de o Desembargador Jaime Ferreira de Araújo encontrar-se naquele momento afastado de suas funções judicantes por motivo de saúde, foram os
autos conclusos ao Desembargador José Stélio Nunes Muniz, Relator Substituto. Em seguida, em face das férias do Desembargador Jaime Ferreira de Araújo,
foram os mesmos apresentados ao Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, como Relator Substituto, o qual determinou o seu encaminhamento com
vista à Procuradoria Geral de Justiça, em 18.09.2012 (fls. 98/102).
A Ilustre Procuradora de Justiça Iracy Martins Figueiredo Aguiar, manifestou-se pela rejeição da suspeição, sendo os autos devolvidos a este Tribunal em
11.10.2012 e conclusos ao Eminente Desembargador Jaime Ferreira de Araújo naquela mesma data (fls. 104/108).
Às fls. 111/112, Mauro Sérgio Amorim, atravessou petição, requerendo fossem os autos da exceção de suspeição encaminhados ao Ilustre Desembargador
Marcelo Carvalho Silva, no seu entender competente, por prevenção, para funcionar como Relator
Às fls. 120/121, o Ilustre Desembargador Jaime, acolhendo a postulação do excipiente, determinou que os autos fossem redistribuídos para o Eminente
Desembargador Marcelo Carvalho Silva, "haja vista que é relator de outras exceções de suspeição, bem como de outros recursos originários da mesma ação de
inventário".
Às fls. 127, Mauro Sérgio Amorim, voltou aos autos, desta feita para requerer fossem os mesmos remetidos ao Ilustre Desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro, por entender, agora, encontrar-se este Magistrado prevento para julgar a exceção de suspeição, posto que já se achava prevento no processo de
inventário em razão da aposentadoria do Desembargador Raimundo Freire Cutrim.
Por sua vez o Desembargador Marcelo Carvalho Silva, demonstrando não ser caso de prevenção estabelecida nos moldes do art. 242 do RITJMA, com base no
art. 27, IV, do mesmo Regimento Interno, determinou o encaminhamento do feito à douta Vice-Presidência desta Corte, conforme fls. 129.
Ao receber os autos, a Vice-Presidente deste Sodalício, Ilustre Desembargadora Maria dos Remédios Buna Costa Magalhães, em 20.02.2013, dando-se por
suspeita por motivo de foro íntimo superveniente, determinou a sua redistribuição (fls.138).
Ao serem exibidos os autos da exceção de suspeição ao Eminente Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, este, como Decano, no exercício da VicePresidência deste Tribunal, com fulcro no art. 438, II, do RITJA, determinou fosse processado e julgado o Conflito de Competência estabelecido entre os Ilustres
Desembargadores integrantes das Câmaras Cíveis Reunidas, Marcelo Carvalho Silva e Jaime Ferreira de Araújo (fls.133):
Os autos foram, então, redistribuídos para estas Câmaras Cíveis Reunidas, e dentro destas para minha relatoria, sendo assim formalizados como Conflito de
Competência, dando entrada em meu Gabinete em 06.03.2013 (fls.134/136).
É o que de essencial consta dos autos.
Constato, nesta oportunidade, a inexistência de qualquer medida de urgência a ser apreciada.
Constato ainda, sob a ótica do que dispõe o art. 434, do RITJMA, ser desnecessária a solicitação de informações aos Desembargadores em conflito,
considerando que as provas dos autos são suficientemente esclarecedoras dos fatos.
Assim, nos termos do art. 435 c/c art. 438, caput, do RITJMA, determino sejam os presentes autos de conflito encaminhados com vista à douta
Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
São Luis/MA, 18 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Processo Nº: 0001710-51.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0077162013
IMPETRANTE: CENILDE COSTA PINHEIRO DE ALMEIDA,
ADVOGADO(A)(S): WILCELY COSTA PINHEIRO DE ALMEIDA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDENCIA DO ESTADO DO MARANHÃO-SEGEP,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Despacho
Trata-sedeMandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cenilde Costa Pinheiro de Almeida em face de ato reputado abusivo e ilegal
do Secretário de Estado de Gestão e Previdência do Estado do Maranhão.
Com fulcro no artigo 7º, inciso I, da Lei n°. 12.016/2009, reservo-me ao direito de apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade apontada como
coatora.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.073/2013
NÚMERO ÚNICO: 0001796-22.2013.8.10.0000
IMPETRANTE: RAMON SHEYCY FERREIRA SILVA DOS SANTOS
Advogados: Dr. José Carlos Nunes Coutinho Junior e outros
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO
LITISCONSORTES: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E ESTADO DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
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DESPACHO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ramon Sheycy Ferreira Silva dos Santos contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Gestão
ePrevidência do Maranhão, bem como da Fundação Getúlio Vargas que deixou de convocar o candidato para participar da 3ª Etapa do Concurso Público para o
provimento do cargo de Soldado Combatente da PMMA, com lotação em São Luís, regulado pelo Edital nº 003/2012.
Oimpetrante assentou que concorreu para o cargo acima mencionado, tendo sido aprovado na primeira etapa das provas objetivas, restando classificado para a
segundafase, sendo convocado para realizar o Teste de Aptidão Física (TAF). Acrescentou que após a realização da referida avaliação foi eliminado do certame,
sem motivos plausíveis, razão pela qual buscou, por meio de Recurso Administrativo, os fundamentos para sua inaptidão.
Argumentou que a resposta ao recurso interposto foi superficial e desprovido de motivação, ferindo seu direito líquido e certo de participar da próxima fase do
certame.
Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de liminar para autorizar a sua participação no teste
psicotécnico e nas demais etapas do certame.
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Considerando que os autos vieram-me conclusos em 14/03/2013 quando já ultrapassada a data do teste psicotécnico, que pretendia realizar o impetrado, o qual
estava marcado para os dias 02 a 06 de março, reservo-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades coatoras.
Notifiquem-se os impetrados, para, em 10 (dez) dias, prestarem as informações pertinentes, encaminhando-lhes cópia da inicial e demais documentos que a
instruem.
Proceda-se, ainda, à citação do Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.095/2013
NÚMERO ÚNICO: 0001798-89.2013.8.10.0000
IMPETRANTE: ADRIANO SOARES ALMEIDA
Defensor Público: Dr.Gabriel Eduardo P. da Silva
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Adriano Soares Almeida contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Gestão e Previdência do
Maranhão, que deixou de convocar o candidato para participar do teste de aptidão física do Concurso Público para o provimento do cargo de Soldado
Combatente da PMMA, com lotação em Colinas, regulado pelo Edital nº 003/2012.
O impetrante assentou que concorreu para o cargo acima mencionado, tendo sido aprovado na primeira etapa das provas objetivas e que deixou de ser
convocado para o teste de aptidão física, e a lista apresentada continha os nomes dos candidatos em ordem alfabética sem indicação da classificação, para que
pudesse ser verificada a limitação de vagas.
Assentou que houve ofensa ao princípio da publicidade e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de
liminar para autorizar a sua convocação para o teste de aptidão física e nas demais etapas do certame.
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Considerando que os autos vieram-me conclusos em 14/03/2013 quando já ultrapassada as datas dos testes de aptidão física e psicotécnico, os quais pretendia
realizar o impetrante, reservo-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades coatoras.
Notifique-se o impetrado, para, em 10 (dez) dias, prestar as informações pertinentes, encaminhando-lhes cópia da inicial e demais documentos que a instruem.
Proceda-se, ainda, à citação do Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.543/2013
NÚMERO ÚNICO: 0001861-17.2013.8.10.0000
IMPETRANTE: JOSUEL DE LELES RIBEIRO FILHO
Advogado: Dr. Edilsom Máximo Araújo da Silva
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Cuida-sede Mandado de Segurança impetrado por Josuel de Leles Ribeiro Filho contra ato supostamente ilegal do Presidente da Comissão Central de Concurso
da Secretaria de Estado de Administração e Previdência Social do Estado do Maranhão, que o desclassificou do Concurso Público para o provimento do cargo
de Soldado da Polícia Militar do Maranhão, objeto do Edital nº 003/2012.
Oimpetrante assentou que concorreu para o cargo acima mencionado, tendo sido aprovado na primeira etapa das provas objetivas, restando classificado para a
segunda fase, de testes físicos, que compreende a realização de flexão na barra fixa, abdominal remador, meio-sugado e corrida aeróbica.
O candidato alegou que no período do teste físico encontrava-se acometido de furúnculo na axila direita, doença descrita no C.I.D.10 L-02 conforme atestado
médico, sendo que por essa razão solicitou junto à Supervisão da Fundação Getúlio Vargas que fosse marcada nova data para a realização do TAF (Teste de
Aptidão Física), pedido este que foi indeferido. Todavia, mesmo tendo comparecido no dia e local onde os exames foram realizados, para pleitear a remarcação
da sua avaliação, seu nome constou como ausente na lista do resultado definitivo daquela fase.
Entende que não realizou os testes físicos por motivo de força maior e que a oportunidade de nova data para sua realização não importa em ofensa ao princípio
da isonomia. Citou precedentes jurisprudenciais e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de liminar
para autorizar a sua participação no teste físico e nas demais etapas do certame.
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
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Considerando que os autos vieram-me conclusos em 15/03/2013 quando já ultrapassada a data do teste de aptidão física, que pretendia realizar o impetrante, o
qual estava marcado para os dias 13 a 27 de janeiro, reservo-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.
Notifique-se o impetrado, para, em 10 (dez) dias, prestar as informações pertinentes, encaminhando-lhe cópia da inicial e demais documentos que a instruem.
Proceda-se, ainda, à citação do Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.556/2013
NÚMERO ÚNICO: 0001862-02.2013.8.10.0000
IMPETRANTES: VINICÍUS RODRIGUES DE FARIAS E NATÁLIA DE OLIVEIRA SOUSA
Advogado: Dr. Felipe Abreu de Carvalho
1º IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO
2º IMPETRADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Vinicíus Rodrigues de Farias e Natália de Oliveira Sousa contra ato supostamente ilegal do Secretário de
Estado de Gestão e Previdência do Maranhão e da Fundação Getúlio Vargas, que deixaram de convocar os candidatos para participarem da 2ª Etapa do
Concurso Público para o provimento do cargo de Soldado Combatente da PMMA, regulado pelo Edital nº 003/2012.
Os impetrantes assentaram que concorreram para o cargo acima mencionado, tendo sido aprovados na primeira etapa das provas objetivas com 24 (vinte e
quatro) pontos, restando classificados para a segunda fase, no entanto, seus nomes não constaram na lista dos convocados para o Teste de Aptidão Física
(TAF). Acrescentaram que houve violação ao princípio da publicidade, pois a lista de convocação não obedeceu às regras editalícias dos itens 7.1, letra b, e 9.1,
que previa a convocação dos candidatos até a posição três mil. Argumentaram, ainda, que o edital restou modificado quando o concurso já havia se iniciado,
alterando o modo de aplicação do teste físico, a forma de convocação e a data da sua aplicação.
Requererama concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de liminar para autorizar as suas participações no teste físico
e nas demais etapas do certame.
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Considerando que os autos vieram-me conclusos em 15/03/2013 quando já ultrapassada a data do teste de aptidão física, que pretendiam realizar os
impetrantes, o qual estava marcado para os dias 13 a 27 de janeiro, reservo-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades coatoras.
Notifiquem-se os impetrados, para, em 10 (dez) dias, prestarem as informações pertinentes, encaminhando-lhes cópia da inicial e demais documentos que a
instruem.
Proceda-se, ainda, à citação do Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.744/2010
NÚMERO ÚNICO: 0015577-19.2010.8.10.0000
IMPETRANTE: GRAÇA MARIA DURANS CRUZ
Advogados: Dra. Elizabeth de Jesus Santos
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Alexandre Cavalcanti Pereira
DESPACHO
Trata-se de Pedido de execução do Acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança nº 24.744/2010 impetrado por Graça Maria Durans Cruz contra
o Estado do Maranhão.
Na Sessão do dia 18/02/2011, as Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do voto deste Relator, concedeu a segurança para garantir o direito da impetrante de
receber a sua aposentadoria com os proventos calculados com base na promoção funcional ocorrida no ano de 2009. A decisão constante do Acórdão de nº
99.439/2011 transitou em julgado, conforme foi certificado à fl. 143.
A impetrante protocolou a Petição de nº 1.474/2013, informando que não obstante a decisão das Câmaras Cíveis Reunidas tenha reconhecido o seu direito de
ter sua aposentadoria calculada com base na promoção efetuada no ano de 2009, até o momento não foi cumprido o referido julgado, uma vez que tal
implantação ainda não foi efetivada. Desse modo, requereu que a autoridade coatora fosse compelida a cumprir a ordem concedida.
Às fls. 160 determinei aintimação pessoal do impetrado, para o cumprimento do julgado, no prazo de 30 (trinta) dias. O impetrado não se manifestou acerca do
citado despacho.
Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de cinco dias, falar sobre a certidão de fl. 166.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA NO 651/2010 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000651-33.2010.8.10.0000
Impetrante
: Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do
Maranhão (Adepol)
Advogados
: Edgard Carvalho Sales Neto e outros
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Impetrados
: Secretário de Estado de Segurança Pública e o Estado
do Maranhão
Procurador
: Rodrigo Maia Rocha
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DESPACHO
O impetrante noticia às fls. 694/701 que, até a presente data, o Secretário de Estado de Segurança Pública não cumpriu a
determinação por mim exarada, no sentido de proceder à relotação do Delegado de Polícia Francelino de Jesus Lima na Delegacia
de Timon, sob pena de majoração da multa diária, a ser suportada pelo Estado do Maranhão, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para cada dia de descumprimento.
Assim, determino que seja oficiado ao Secretário de Estado de Segurança Pública para que, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, se manifeste sobre a petição de fls. 694/701, trazendo aos autos, na mesma oportunidade, a comprovação do cumprimento
da decisão de fls. 686/688, no sentido de relotar o Delegado de Polícia Francelino de Jesus Lima na Delegacia de Timon.
Publique-se. Intime-se por oficial de justiça. Cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

Tribunal Pleno
ACÓRDÃO Nº 126226/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão do dia 13 de março de 2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 34.247/2012 – SÃO LUÍS SUSCITADA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
14.288/2011 – SÃO LUÍS
PROCESSO Nº 0006006-53.2012.8.10.0000
Arguente
: Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão
Arguido
: Secretário de Estado da Fazenda do Maranhão
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. PRINCÍPIO DA RESERVA
DE PLENÁRIO. PROTOCOLO ICMS 21/2011. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO PREJUDICADA.
I - Nos Tribunais, somente o Órgão Especial ou o Plenário estão legitimados a declarar a ilegitimidade e autorizar a não
aplicação de preceitos normativos por vício de inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts. 480 a 482). Os órgãos
fracionários somente estão dispensados de suscitar o referido incidente quando a respeito da questão constitucional nele
debatida já houver pronunciamento do órgão competente do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso,
todavia, o órgão fracionário fica submetido ao que ficou decidido no precedente. (REsp nº 1.019.774/MG, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, in DJe 12/5/2008).
II – Em função de ter o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal declarado anteriormente a inconstitucionalidade incidental
do Protocolo ICMS 21/2011, resta prejudicada a presente arguição de inconstitucionalidade com o mesmo objetivo, em
conformidade com o disposto no artigo 481, parágrafo único, do CPC.
III — Arguição de inconstitucionalidade prejudicada.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de
votos, e contra o parecer ministerial, em julgar prejudicada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
ACÓRDÃO Nº 126227/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão jurisdicional do dia 13 de março de 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 1.777/2013 AO ACÓRDÃO NO 123.070/2012, PROFERIDO NA AÇÃO PENAL NO
13.380/2011 — SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO NO 0002725-26.2011.8.10.0000
Embargante
: Hemetério Weba Filho
Advogados
: Enéas Garcia Fernandes Neto e outros
Embargado
: Ministério Público Estadual
Procurador
: Suvamy Vivekananda Meireles
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DE
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DENÚNCIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS QUE VISAM APENAS AO
REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
I — Os embargos de declaração são oponíveis apenas quando o pronunciamento judicial se ressentir de omissão,
obscuridade ou contradição (art. 535 do Código de Processo Civil) ou, por construção jurisprudencial, para correção de
erro material, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou o inconformismo com o
teor do julgamento.
II —Ocorre a omissão apenas quando o tribunal deixa de apreciar questão relevante para o julgamento, suscitada por
qualquer das partes, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de tópico essencial da matéria submetida à sua
deliberação, inclusive quanto a ponto acessório.
III — Embargos de declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, reunidos em sessão plenária
jurisdicional, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
ACÓRDÃO Nº 126228/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão do dia 13 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL NO 6.647/2013, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
473/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000051-07.2013.8.10.0000
Agravante
: Fundação Getúlio Vargas
Advogado
: Décio Freire
Agravado
: Phelipe Parrião Rodrigues
Advogada
: Glauce da Conceição Rodrigues Froz
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I —Por imposição do art. 511 do Código de Processo Civil e do art. 230 do Regimento Interno deste TJMA, é deserto o
agravo regimental, quando o recorrente deixa de realizar o respectivo preparo, sem relevante razão de direito.
II – A pessoa jurídica de direito privado, mesmo sem fins lucrativos, não goza da isenção de custas, conforme art. 12 da
Lei Estadual nº 9.109/2009, devendo pleitear a assistência judiciária gratuita para se eximir do pagamento das despesas
processuais, com a devida comprovação do estado de hipossuficiência, nos termos da súmula 481 do STJ.
III —O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e sua ausência impõe o não conhecimento
do inconformismo.
IV — Agravo regimental não conhecido.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de
votos, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
ACÓRDÃO Nº 126229/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão do dia 13 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL NO 4.405/2013, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
473/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000051-07.2013.8.10.0000
Agravante
: Estado do Maranhão
Procurador : Adriano Cavalcanti
Agravado
: Phelipe Parrião Rodrigues
Advogada
: Glauce da Conceição Rodrigues Froz
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
MARANHÃO. PARTICIPAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
I — A ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja o
desprovimento do agravo regimental interposto. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.083.107/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, julgado em 16.12.10, DJe de 03.02.11; AgRg no REsp 257.051/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, Terceira Turma, julgado em 14.12.10, DJe de 02.02.11; AgRg no AgRg no REsp 1.206.445/RS, Rel. Ministro
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HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 07.12.10, DJe de 14.12.10.
II — Agravo regimental desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
ACÓRDÃO Nº 126262/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão do dia 13 de março de 2013
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos | Embargos | Embargos de Declaração PROCESSO Nº. 002346/2013 ao
ACÓRDÃO Nº. 1233142013, proferido nos autos PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento |
Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas
e Regimentos | MANDADO DE SEGURANÇA Nº. PROCESSO: 0029788-31.2008.8.10.0000
Embargante: Cerita- Cerâmica Industrial Ita LTDA
Advogados: Iuri Braga Monteiro, Danilo e Silva de Almeida Freitas, Leonardo e Silva de Almendra Freitas, Soraya Adballa
Silva dos Santos e Natália e Silva de Almeida Freitas
Embargado: Estado do Maranhão
Procuradora do Estado: Fausta Maria de Sousa Pereira
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1 - Não é omissa a decisão fundamentada nos termos da legislação vigente e nos autos, onde todos os fundamentos de
fato e de direito deitam no próprio corpo do Acórdão e a irresignação da Embargante se funda na própria dificuldade de
interpretação do texto legal e da realidade do processo.
2 - Em verdade, o intuito dos Embargos é um só, rediscutir a matéria e modificar a decisão para novo julgamento, fator
que é vedado, em regra, em sede de declaratórios. Ademais, o entendimento dos pretórios superiores é o de que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos, quer pelo
Acórdão, quer pela decisão monocrática.
3 – A rediscussão de matéria já decidida, à luz de outros fundamentos jurídicos, é incabível em sede de Embargos
Declaratórios, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão e contradição ou ambigüidade
no DECISUM. Ademais, notório é o propósito de prequestionar matérias nesta via.
4 - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim
Figueiredo dos Anjos).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos
Declaratórios opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126263/2013
TRIBUNAL PLENO
Sessão do dia 13 de março de 2013
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração PROCESSO Nº. 002343/2013 ao
ACÓRDÃO Nº. 1233142013, proferido nos autos PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento |
Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas
e Regimentos | MANDADO DE SEGURANÇA Nº. PROCESSO: 0021060-64.2009.8.10.0000
Embargante: Cerita- Cerâmica Industrial Ita LTDA
Advogados: Iuri Braga Monteiro, Danilo e Silva de Almeida Freitas, Leonardo e Silva de Almendra Freitas, Soraya Adballa
Silva dos Santos e Natália e Silva de Almeida Freitas
Embargado: Estado do Maranhão
Procuradora do Estado: Fausta Maria de Sousa Pereira
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1 - Não é omissa a decisão fundamentada nos termos da legislação vigente e nos autos, onde todos os fundamentos de
fato e de direito deitam no próprio corpo do Acórdão e a irresignação da Embargante se funda na própria dificuldade de
interpretação do texto legal e da realidade do processo.
2 - Em verdade, o intuito dos Embargos é um só, rediscutir a matéria e modificar a decisão para novo julgamento, fator
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que é vedado, em regra, em sede de declaratórios. Ademais, o entendimento dos pretórios superiores é o de que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos, quer pelo
Acórdão, quer pela decisão monocrática.
3 – A rediscussão de matéria já decidida, à luz de outros fundamentos jurídicos, é incabível em sede de Embargos
Declaratórios, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão e contradição ou ambigüidade
no DECISUM. Ademais, notório é o propósito de prequestionar matérias nesta via.
4 - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do MA, Relator: José
Joaquim Figueiredo dos Anjos).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos
Declaratórios opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
TRIBUNAL PLENO
CUMPRIMENTO DE DECISÃO Nº 044491-2012- SÃO LUIS
NÚMERO ÚNICO 0007564-60.2012.8.10.0000
EXEQUENTE: JOSÉ DE RIBAMAR LIMA DA FONSECA JÚNIOR
ADVOGADOS: JOSÉ OLÍVIO DE SÁ CARDOSO ROSA e OLÍVIO PEREIRA CARDOSO ROSA
EXECUTADA: GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
DESPACHO
Com efeito, a Resolução nº 115, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder
Judiciário, assim, determina em seu art. 6º:
Art. 6º- O juízo da execução, antes do encaminhamento do precatório ao Tribunal, para os efeitos da compensação prevista nos §§
9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, intimará o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em
30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento
dos valores informados.
Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 109-111, somente quanto à determinação de inclusão do nome do exequente na ordem
cronológica de regime de precatório, tendo em vista a necessidade de verificação da existência de débitos a serem abatidos.
A fim de se observar o disposto nos §9º e 10º, do art. 100, da Carta Magna, determino a intimação da executada, na pessoa do
Procurador Geral do Estado, para que informe em 30 (trinta) dias a existência de débitosque preencham as condições
estabelecidas no citado § 9º.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se. Publique-se.Intime-se.
São Luís - MA, 18 de março de 2013.
DesembargadorJOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator

TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.122/2013 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0007092-22.2013.8.10.0001
IMPETRANTE: BRUNO CEZANNE PEREIRA
Advogados: Dr. Kleibiano Teles de Souza e outros
1º IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO
2º IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno Cezanne Pereira contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado da Gestão e Previdência do
Maranhãoe da Governadora do Estado do Maranhão, que não consideraram válido o atestado expedido por médico do SUS- Sistema Único de Saúde do Estado
do Amazonas, expedido em 10/01/2013, de modo a atender a exigência do item 9.2 do Edital nº 03/2012, referente ao Concurso Público para o provimento do
cargo de Soldado Combatente da PMMA.
Oimpetrante assentou que concorreu para o cargo acima mencionado, tendo sido aprovado na primeira etapa das provas objetivas, restando classificado para a
segunda fase, Teste de Aptidão Física (TAF). Acrescentou que embora tenha comparecido ao referido teste e apresentado atestado médico de acordo com a
regra editalícia do art. 9.2, este não foi considerado válido e sendo excluído do certame.
Sustentou que o edital não prevê modelo do atestado ou a forma que o mesmo deveria ser entregue aos fiscais da prova, razão pela qual considera
desproporcional a sua eliminação, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de liminar para autorizar a
sua participação no teste físico e nas demais etapas do certame.
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária, com base na Lei nº 1.060/50.
Considerando que os autos vieram-me conclusos em 15/03/2013 quando já ultrapassada a data do teste de aptidão física, bem como o do teste psicotécnico, o
qual estava marcado para os dias 02 a 06 de março do corrente ano, reservo-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades coatoras.
Notifiquem-se os impetrados, para, em 10 (dez) dias, prestarem as informações pertinentes, encaminhando-lhes cópia da inicial e demais documentos que a
instruem.
Proceda-se, ainda, à citação do Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.
Publique-se e cumpra-se.
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São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas
Primeira Câmara Cível
ACÓRDÃO Nº 126191/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 27.406/2012 NO AGRAVO REGIMENTAL N.º 5.863/2012 – São Luís.
Número único: 0005693-51.2011.8.10.0000
EMBARGANTE: ALCEMIR OLIVEIRA.
ADVOGADO (A): LORENA CRUZ MARREIROS.
EMBARGADO: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO SEM OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos, principalmente quando se evidencia que o propósito do Embargante é unicamente
rediscutir o caso.
II. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados nos incisos do artigo 535, do CPC.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em rejeitar os presentes declaratórios, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126192/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 039294/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0015351-14.2010.8.10.0000)
EMBARGANTE: JOÃO DE DEUS DA SILVA.
ADVOGADO: BRUNO DA SILVA TORRES.
EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S/A.
ADVOGADOS: CELSO BARROS COELHO NETO E OUTROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos. II. Devem também, ser rejeitados Embargos de Declaração, quando se evidencia que
o propósito do Embargante é unicamente rediscutir matéria apreciada.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126193/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 28.359/2012 NO AGRAVO REGIMENTAL N.º 5.590/2012 – São Luís.
Número único: 0005279-31.2011.8.10.0000
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EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO SEM OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos, principalmente quando se evidencia que o propósito do Embargante é unicamente
rediscutir o caso.
II. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados nos incisos do artigo 535, do CPC.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em rejeitar os presentes declaratórios, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126194/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 039292/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0015350-29.2010.8.10.0000)
EMBARGANTE: JOSÉ GOMES FARIAS.
ADVOGADO: BRUNO DA SILVA TORRES.
EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S/A.
ADVOGADOS: CELSO BARROS COELHO NETO E OUTROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos. II. Devem também, ser rejeitados Embargos de Declaração, quando se evidencia que
o propósito do Embargante é unicamente rediscutir matéria apreciada.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126195/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 36.484/2012 – São Luís
(Número Único: 0021687-94.2011.8.10.0001)
EMBARGANTE: ALZIRA AMÉLIA ENES DE ALMEIDA E OUTROS.
ADVOGADO: CHRISTIAN BARROS PINTO.
EMBARGADO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADORA: LUCIANA CARDOSO MAIA.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E
DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I – Verificando os autos, denota-se haver omissão no acórdão, uma vez que determinou a condenação do Embargado,
porém deixou de arbitrar os ônus sucumbenciais.
II – Dessa forma, deve ser suprida a omissão para determinar a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
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III – Embargos acolhidos.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, acolher os Embargos, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126196/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2012.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 039291/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0015336-45.2010.8.10.0000)
EMBARGANTE: ANTÔNIA ADRIANA DA SILVA ALMEIDA.
ADVOGADO: BRUNO DA SILVA TORRES.
EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S/A.
ADVOGADOS: CELSO BARROS COELHO NETO E OUTROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos. II. Devem também, ser rejeitados Embargos de Declaração, quando se evidencia que
o propósito do Embargante é unicamente rediscutir matéria apreciada.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126197/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 36.503/2012, REFERENTE AO ACÓRDÃO Nº 120.733/2012, NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
33.563/2011.
EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
ADVOGADO (A) (S): LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS.
EMBARGADO (A): WBIRANY GEORGE DESTERRO.
ADVOGADO (A) (S): FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Os Embargos de Declaração são destinados a atacar alguns dos vícios elencados no art. 535, incisos I e II do Diploma
Processual Civil, afigurando-se ônus da parte interessada demonstrar a existência de tais vícios, a fim de ver aclarado ou
integralizado o decisum acoimado de omisso, obscuro ou contraditório.
II – Não se admite a rediscussão da matéria objeto de julgamento em recurso de apelação através da via recursal dos
embargos de declaração.
III – Para o prequestionamento nos Embargos de Declaração é necessária a existência de algum dos vícios do art. 535 do
CPC.
IV – Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126198/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 042691/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0010152-71.2011.8.10.0001)
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EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: CARLOS SANTANA LOPES.
EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA.
ADVOGADO: WILLIANS DOURADO COSTA.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTRADIÇÃO NO CONTEÚDO DA PRÓPRIA DECISÃO EMBARGADA.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos, principalmente quando se evidencia que o propósito do Embargante é unicamente
rediscutir o caso. II. A contradição, para que se configure como hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração,
deve estar presente no conteúdo da própria decisão embargada, ou seja, entre as proposições e conclusões do próprio
julgado, do contrário, inexiste.
III. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados no artigo 535, do CPC.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126203/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 43.271/2012 - AÇAILÂNDIA
NÚMERO ÚNICO: 0007347-17.2012.8.10.0000
AGRAVANTE: JUAREZ PESSOA VIEIRA
Advogado: Dr. Enoque da Silva Diniz
AGRAVADA: SANDRA REGINA DE AZEDIAS AZEVEDO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO AO FINAL DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
I - Diante do princípio constitucional do amplo acesso à Justiça, não existe óbice a se permitir o recolhimento das custas ao final da demanda, mormente quando
demonstrada a impossibilidade de seu imediato pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 43.271/2012, em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo, em parte, com o parecer do
Ministério Público, em dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Presidente e Relator

ACÓRDÃO Nº 126204/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
AGRAVO REGIMENTAL Nº 5.596/2013 NA REMESSA Nº 30.010/2012 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0022414-87.2010.8.10.0001
AGRAVANTES: SUELY DE SOUSA LIMA RODRIGUES E OUTROS
Advogado: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira e outros
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora: Dra. Helena Maria Cavalcanti Haickel
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REMESSA. PROFESSORES. REPRISTINAÇÃO.
I - Na repristinação há o retorno de vigência de lei anteriormente revogada pela revogação de sua lei revogadora, desde que, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei
deIntrodução ao Código Civil, houver expressa previsão. Assim, a lei anterior volta a ter vigência somente a partir da revogação de sua lei revogadora, que se dá
com a publicação desta última.
II- Defere-se o pedido de pagamento de diferença salarial decorrente da reclassificação de cargos e salários de professora da rede estadual de ensino cujos
requerimentos foram protocolados na vigência da Lei nº 6.110/94 em sua redação original.
III-Não constitui título hábil para fins de promoção funcional, o certificado que não é registrado no MEC, o que lhes retira a validade jurídica para obtenção da
promoção requerida.
IV- Existindo reiteradas decisões sobre a matéria objeto do recurso, configura-se condição para a aplicação do art. 557 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 5.596/2013, em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos
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termos do voto do Relator.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Presidente e Relator

ACÓRDÃO Nº 126206/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
AGRAVO REGIMENTAL Nº 5.594/2013 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.968/2012
NÚMERO ÚNICO: 0044350-71.2010.8.10.0001
AGRAVANTES: ROSEANA ROSA DE MELO, SIFRÔNIO MENDES FERREIRA, TELMA DE JESUS PEREIRA SILVA, NEYRILÂNDIA PINHEIRO SILVA,
MARILUCE COSTA MOUZINHO
Advogado: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira e outros
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Osmar Cavalcante Oliveira
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES. REPRISTINAÇÃO;
I - Na repristinação há o retorno de vigência de lei anteriormente revogada, desde que, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil, houver
expressa previsão na nova lei. Assim, a lei anterior volta a ter vigência somente a partir da revogação de sua lei revogadora, que se dá com a publicação desta
última.
II- Não constitui título hábil para fins de promoção funcional, o certificado que não é registrado no MEC, o que lhe retira a validade jurídica para obtenção da
promoção requerida.
III- Promovendo-se o funcionário público para um nível superior no quadro de lotação do órgão, isto implica em aumento do seu salário por ter auferido uma
gratificação inerente à nova situação, sendo consectário lógico que terá direito de receber a diferença salarial existente entre os níveis funcionais.
IV- Existindo reiteradas decisões sobre a matéria objeto do recurso, configura-se condição para a aplicação do art. 557 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 5.594/2013, em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Presidente e Relator

ACÓRDÃO Nº 126209/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2.479/2013 AO ACÓRDÃO Nº 123.872/2013 NO AGRAVO REGIMENTAL Nº 40.964/2012 NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 38.653/2012
NÚMERO ÚNICO: 0006621-43.2012.8.10.0000
EMBARGANTE: RITA DE CASSIA DE SOUSA CARNEIRO (REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE ILO MAGALHÃES CORREIA DE LIMA)
Advogados: Dr. Daize Jansen Duailibe e outros
EMBARGADO: BRUNO MAIA CORREIA DE ALBUQUERQUE
Advogada: Dra. Helena Barros Heluy
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes nas decisões recorridas, não
devendo se constituir em meio para a reapreciação do julgado.
II - Descabem os declaratórios para fins de rediscussão da causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 2.479/2013, em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto
do Relator.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Presidente e Relator

ACÓRDÃO Nº 126211/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2.050/2013 AO ACÓRDÃO Nº 123.863/2013 NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.016/2012
NÚMERO ÚNICO: 0000469-64.2005.8.10.0051
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Advogados: Dr. Régis Gondim Peixoto, Eduardo Silva Fernandes e outros
EMBARGADO: MANOEL LEONI ROSA DA PAZ
Advogado: Dr. Adalberto Bezerra de Sousa Filho
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO.
I - Enseja a integração do acórdão através de embargos de declaração, a omissão quanto ao termo a quo dos juros de mora e da correção monetária.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 2.050/2013, em que figuram como partes os acima enunciados, acordam os
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em ACOLHER os embargos opostos, nos termos
do voto do Relator.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Presidente e Relator

ACÓRDÃO Nº 126218/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1.239/2012 NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 7.106/2010 – São Luís.
(Número único: 0015916-80.2007.8.10.0000).
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: ROGÉRIO BELO PIRES MATOS.
EMBARGADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
ADVOGADO: ÍTALO FÁBIO AZEVEDO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO SEM OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos, principalmente quando se evidencia que o propósito do Embargante é unicamente
rediscutir o caso, fundamentadamente julgado.
II. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados nos incisos do artigo 535, do CPC.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em rejeitar os presentes declaratórios, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126219/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL n.º 36.738/2012 – São Luís.
(Número único: 0018647-44.2010.8.10.0000).
AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A.
ADVOGADA: YASMIN GUTERRES RIO BRANCO.
AGRAVADO: CRUYFF ROMEU FREITAS DOS REIS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO POR CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I – A reintegração de veículo por contrato de arrendamento mercantil pressupõe a comprovação da constituição em mora
do devedor através de notificação extrajudicial feita por Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou por protesto do
título.
II – Quando expedida a notificação extrajudicial sem vislumbrar-se o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, infere-se que
este não é documento hábil para a constituição em mora.
III – Agravo improvido.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126220/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 36.469/2012 – São Luís
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(Número Único: 0027909-15.2010.8.10.0001)
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: CARLOS SANTANA LOPES.
EMBARGADOS: MARCUS PERIKS BARBOSA KRAUSE E OUTROS.
ADVOGADO (S): DORIANA DOS SANTOSCAMELLO E OUTROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão, devendo
ser rejeitados quando não presentes os vícios enumerados no art. 535, do CPC.
II – Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados no artigo 535, do CPC.
III – Embargos rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, rejeitar os Embargos, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126221/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 38.915/2012 – Arame
(Número Único: 0000121-53.2009.8.10.0068)
EMBARGANTE: UNIBANCO S/A.
ADVOGADA: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA.
EMBARGADA: ROSIMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: BENY SARAIVA FILHO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão.
II – Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não
estão presentes os vícios enumerados no artigo 535, do CPC.
III – Embargos rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, rejeitar os Embargos, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126222/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL n.º 26.524/2012 – São Luís
(Número único: 0036211-33.2010.8.10.0001)
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADORA: FLAVIA PATRICIA SOARES RODRIGUES.
AGRAVADO: DIEGO RENIER DA LUZ CANTANHEDE CARDOSO.
ADVOGADO: GABRIEL AHID COSTA.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. FORA DOS PARÂMETROS CONSIGNADOS NO ART. 5º DA LEI N.º 4.348/64. POSSIBILIDADE.
SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE EFETUAR
O PAGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é possível quando fora dos parâmetros elencados no art.
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5º da Lei n.º 4.348/64, uma vez que o caso dos autos não visa reclassificação ou equiparação de servidores públicos,
muito menos à concessão ou extensão de vantagens a estes, mas tão-somente ao pagamento de salários indevidamente
retidos.
II – Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é
obrigação do ente federado, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, cabendo ao Estado do Maranhão provar
que os valores cobrados pelo Agravado foram devidamente pagos ou, ainda, que o servidor não laborou no período
pleiteado, o que não ocorreu, razão por que deve ser mantida a condenação imposta pelo comando sentencial ao
pagamento dos vencimentos atrasados, além de seus consectários legais.
III – Agravo improvido.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126223/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
AGRAVO REGIMENTAL N.º 43.586/2012 – SÃO LUÍS
NÚMERO DO PROCESSO: 0001105-95.2006.8.10.0115
AGRAVANTE: MARGUSA – MARANHÃO GUSA S/A
ADVOGADO (A) (S): ESTENYO VIANA MELO
AGRAVADO: MARTINHO JOSÉ DE MENESES NETO – COMÉRCIO DE MADEIRA.
ADVOGADO (A) (S): ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO POSTADO NOS CORREIOS. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
PROTOCOLO NO TRIBUNAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. A tempestividade do recurso é aferida pelo protocolo da petição na Secretaria do tribunal de origem, e não por
documento de postagem dos Correios. Precedente do C. STJ.
II. O protocolo do recurso junto a esta Corte é a única prova formal de interposição do recurso, já que o “histórico do
objeto”, não viabiliza certeza de se tratar da petição do recurso .
III. Agravo improvido.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo de Regimental e
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126224/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 041867/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0013447-56.2010.8.10.0000)
EMBARGANTE: ANTÔNIO FERREIRA DINIZ.
ADVOGADOS: FABIANA CRISTINA SCALDAFERRI ZIEGLER BELCHIOR, PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E
OUTROS.
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO: LEONARD KENDGE L. CHICAR.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando resolvidas todas as questões expostas na demanda e não se verifica
a existência de qualquer dos vícios previstos nos incisos do artigo 535 da Lei de Ritos. II. Devem ser rejeitados Embargos
de Declaração, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando não estão presentes as hipóteses do
artigo 535, do CPC.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
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ACÓRDÃO Nº 126225/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 041899/2012
(NÚMERO ÚNICO: 0013447-56.2010.8.10.0000)
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO: LEONARD KENDGE L. CHICAR.
EMBARGADO: ANTÔNIO FERREIRA DINIZ.
ADVOGADOS: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E OUTROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Impõe-se o improvimento dos Embargos quando não se verificar a existência de qualquer dos vícios previstos nos
incisos do artigo 535 da Lei de Ritos, principalmente quando se evidencia que o propósito do Embargante é unicamente
rediscutir matéria apreciada. II. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração, ainda que opostos com objetivo de
prequestionamento, quando não estão presentes os vícios enumerados no artigo 535, do CPC.
III. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Declaratórios.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora
ACÓRDÃO Nº 126240/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL N. 33.196/2012 – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
APELANTE:Município de São José de Ribamar
PROCURADOR:Dr. Armstrong Tavares de Lindberg
APELADO:Abílio Francisco de Lima Filho
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CARNÊ.
PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA MECANICAMENTE PELO ADVOGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. PRECEDENTES DO TJMA E DO STJ. 1. Não pode ser conhecido o recurso assinado de forma mecânica pelo
advogado ante a sua irregularidade formal manifesta. 2. Em sede de reexame necessário, registro que a 1ª Câmara Cível
do e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tem decidido que é correta a sentença que, de ofício, reconhece a
prescrição do crédito tributário quando a ação de execução fiscal é proposta após o prazo de cinco anos a partir do
vencimento do carnê de pagamento entregue ao contribuinte.” 3. In casu, verifico que o débito fiscal do apelado, referente
ao IPTU do exercício de 2005, venceu em 10.05.2005, conforme documento de fl. 03, data em que incidiram os encargos
moratórios. Logo, deveria o apelante ter ajuizado a presente ação executiva fiscal antes de expirar-se o prazo
prescricional, ou seja, no dia 10.05.2010, mas somente o fez em 27.06.2011, conforme verificado pelo magistrado de
origem na sentença apelada (fls. 07/11), restando, portanto, configurada a prescrição, nos termos do artigo 174, inciso I,
do Código Tributário Nacional. 4. Recurso não conhecido, sendo a sentença mantida em sede de reexame necessário.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, MAS MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126242/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL N. 19.095/2011 – SÃO LUÍS/MA
APELANTE:Estado do Maranhão
PROCURADOR:Dr. Antonio José Oliveira Gomes
APELADO:Município de Santa Rita
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ADVOGADO:Dr. Francisco Coelho de Sousa
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1.
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tem se manifestado no sentido de que a cobrança das dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, nos termos do que dispõe
o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910. In casu, a ação de cobrança foi ajuizada em 24.07.2001 e a prescrição ocorreu em
15.05.2001. 2. Recurso conhecido, mas não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126243/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL N. 6.895/2012 – SÃO LUÍS/MA
APELANTE:Estado do Maranhão
PROCURADOR:Dr. Carlos Santana Lopes
APELADO:Euclides de Fátima Ferreira do Carmo
ADVOGADO:Dr. Willians Dourado Costa
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS
PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. OPÇÃO DE PARCENECER EM ATIVIDADE. DIREITO AO ABONO
DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através das suas Câmaras Cíveis
Reunidas, firmou entendimento no sentido de que na aposentadoria com tempo reduzido ou especial há uma equiparação
do lapso temporal àquele da aposentadoria normal, prevista pelas regras gerais da Constituição Federal (art. 40, §19), pelo
que é devido abono de permanência, na forma do artigo 59 da LC nº. 73/2004, quando, o segurado militar, mesmo tendo
implementado as exigências do regime especial para obter aposentadoria voluntária, prefere continuar em atividade. 2.
Recurso conhecido, mas não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126244/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 4593/2013 (Agravo de Instrumento nº. 2007/2013)
AGRAVANTE:Banco CNH Capital S/A
ADVOGADO:Fabíola Karina de Moraes Rego e outros
AGRAVADO:Paulo Francisco de Albuquerque
ADVOGADO:Péricles Landoraf Araujo de Oliveira
RELATORA:Desa. Raimunda Santos Bezerra
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO RECURSAL. REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Em sede de regimental, quando os argumentos trazidos à apreciação se denotam divergentes ao preceito legal que
rege a espécie, não há falar em reconsideração.
II - A deficiência na juntada da certidão de intimação da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em razão do
óbice inscrito no art. 525, inciso I, do CPC.
IV - agravo não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
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DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
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ACÓRDÃO Nº 126245/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 483/2013 (Apelação Cível nº. 27833/2011)
AGRAVANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORA:Terezinha de Jesus Guerreiro Bonfim
AGRAVADO:Raimundo Nonato Sousa
RELATORA:Desa. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. I – Conforme
precendentes do STF, o Ministério Público Estadual não possui legitimidade para executar as decisões do Tribunal de
Contas que impõem responsabilização de gestor público ao pagamento de multa por desaprovação das contas. II - agravo
não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126246/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 2.958/2013 - APELAÇÃO Nº. 24.695/2012 – SÃO LUÍS/MA
AGRAVANTE:Banco Bradesco S/A
ADVOGADO:Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho
AGRAVADO:Anderson de Carvalho Lago Neto
ADVOGADO:Dr. Rodrigo Pires Ferreira Lago e outros
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO
PREPARO CÓPIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão tem decidido, reiteradamente,
que apenas o comprovante original é capaz de comprovar o pagamento do preparo recursal, não sendo admitido a
apresentação de cópia, assim como não é possível pagar custas através de depósito bancário em conta corrente do FERJ,
transferência e pagamento via Internet, transferência entre bancos ou pagamentos por meio de cheques ou outro título de
crédito, a teor do Ofício Circular nº 60/2010-GAB/CGJ. 2. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Kleber Costa Carvalho.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Antonio Oliveira Bents.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126247/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 2.513/2013 NA APELAÇÃO Nº. 35.121/2012 – SÃO LUÍS/MA
AGRAVANTE:Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO:Dr. Celso Marcon
AGRAVADO:José Maurício Gomes
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O FAX E O ORIGINAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, DA LEI 9.800/1999. 1. O recurso apresentado por fax deve guardar similitude ao original
que será protocolado posteriormente em juízo, sob pena de não conhecimento, com fundamento no artigo 4º, da Lei nº.
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9.800/1999. 2. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126248/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 2.509/2013 NO AG. DE INSTRUMENTO Nº. 11.785/2011 – SÃO LUÍS/MA
AGRAVANTE:Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A
ADVOGADO:Dr. Lianderson Pontes Neto
AGRAVADA:Estado do Maranhão
PROCURADORA:Dra. Helena Maria Cavalcanti Haickel
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC. 1. O
recorrente não comprovou o pagamento do preparo, razão pela qual o presente agravo regimental encontra óbice ao seu
conhecimento, nos termos do artigo 511 do CPC. 2. Recurso não conhecido, pois deserto.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126249/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1.781/2013 - APELAÇÃO Nº. 4.458/2011 – PEDREIRAS/MA
AGRAVANTE:Banco Bradesco S/A
ADVOGADOS:Dr. Rubens Gaspar Serra e Dr. Felipe Gazola Vieira Marques
AGRAVADO:Francisco do Nascimento Sousa
ADVOGADO:Dr. Adalberto Bezerra de Sousa Filho
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO
PREPARO CÓPIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão tem decidido, reiteradamente,
que apenas o comprovante original é capaz de comprovar o pagamento do preparo recursal, não sendo admitido a
apresentação de cópia, assim como não é possível pagar custas através de depósito bancário em conta corrente do FERJ,
transferência e pagamento via Internet, transferência entre bancos ou pagamentos por meio de cheques ou outro título de
crédito, a teor do Ofício Circular nº 60/2010-GAB/CGJ. 2. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, os eminentes Senhores Desembargadores Jorge Rachid
Mubárack Maluf e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. César Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126274/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 17670/2011 – SÃO LUIS/MA
Apelante:Sindicato dos Revendedores de Combustível do Maranhão
Advogados:Janina M. de Morais Cunha, Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos
Apelados:Posto Lima Verde e outros
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 46 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. APELO PROVIDO.
I - Tratando-se de competência relativa, não cabe ao juiz, de ofício, declinar de sua competência, salvo se ocorrer a
hipótese prevista no parágrafo único do artigo 112 do Código de Processo Civil, o que não diz respeito ao presente caso.
Sumula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
II - Apelo conhecido e provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126275/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 16992/2011
APELANTE:Silvino Alves Moreira Neto
ADVOGADOS:Janio de Oliveira
APELADO:Francisco Ailton Batista
ADVOGADO:Inácio Américo P. de Carvalho e outros
RELATORA:DESª. RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS. MAJORAÇÃO. HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO
PROVIDO.
I - Em face de não ter havido condenação, corretamente o magistrado se baseou no dispositivo inserto no § 4º do art. 20
do CPC.
II - Contudo, considerando a complexidade da causa, assim como o trabalho desempenhado pelos causídicos do
apelante, bem como em conformidade com a tabela de honorários da OAB-MA, entendo por bem, seguindo os critérios
previstos no artigo acima em comento, majorar a verba honorária.
III - Apelo conhecido e provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126276/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº 31036/2012
(AI nº 28170/2012)
AGRAVANTE:José Valdeci Silva Júnior
ADVOGADO:Aristides Lima Fontenele
AGRAVADO:Estado do Maranhão
PROCURADOR:Antônio Silva Araújo
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO IMPROVIDO.
I - A certidão de intimação é peça obrigatória a compor o instrumento de Agravo e sua invalidade acarreta o não
conhecimento do recurso, ante a falta de regularidade formal.
II – A cópia da publicação da decisão, no caso, não se presta para atestar a tempestividade ou não do recurso, eis que o
agravante pode ter tomado ciência inequívoca da sentença no período compreendido entre a sua prolação e a respectiva
publicação.
III – Agravo improvido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargadores Vicente de Paula Gomes de Castro e
Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
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Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
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ACÓRDÃO Nº 126277/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 38821/2012 – SÃO LUIS/MA
AGRAVANTE:Estado do Maranhão
PROCURADOR:Lorena Duailibe Carvalho
AGRAVADO:B. A. A, menor representada por Selma Lúcia Costa Aguiar
ADVOGADOS:Ana Carolina Aguiar Costa da Fonseca
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA. MATERIA
PREVIDENCIARIA. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004. PRINCIPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Na esteira da compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte adotou entendimento segundo o qual
não existe vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza
previdenciária.
II – Reconhece-se ao menor sob guarda judicial o direito à percepção de pensão por morte, diante do art. 227 da
Constituição Federal e do art. 33, §3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo devida a concessão de tal benefício.
III – Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126278/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 22459/2012 – DOM PEDRO (MA)
AGRAVANTE:Município de Gonçalves Dias
ADVOGADOS:Carlos Seabra de Carvalho Coelho e outros
AGRAVADO:Fortunato José da Silva
ADVOGADO:Hélio Coelho da Silva e outros
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE.
I – Na sistemática constitucional em vigor, a execução contra a Fazenda Pública, calcada em sentença condenatória
transitada em julgado, deve processar-se por meio de precatório, salvo as obrigações definidas em lei como de pequeno
valor. Conclui-se, ainda, que terão tramitação prioritária os precatórios relativos a créditos de natureza alimentar,
relacionados com a garantia da subsistência do credor e de sua família. Dentre estes, terão prioridade absoluta os
precatórios cujos credores ostentem a condição de pessoas idosas ou portadoras de doença grave, assim definidas em
lei.
II – A decisão agravada revela, sem margem a dúvidas, a excepcionalidade do caso, a justificar a incidência do raciocínio
ora engendrado. Isto porque, no presente caso, o credor, octogenário, é portador de câncer de próstata, doença grave,
que demanda tratamento constante e dispendioso.
III – Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
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ACÓRDÃO Nº 126279/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 18190/2012 – VARGEM GRANDE/MA
AGRAVANTE:José Bezerra da Silva
ADVOGADOS:Paulo Humberto Freire Castelo Branco
AGRAVADO:Ministério Público Estadual
PROMOTOR:Benedito de Jesus Nascimento Neto
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LIMINAR. AFASTAMENTO. INDÍCIOS DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 20,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.429/92. AGRAVO PROVIDO. I - Em ação civil pública proposta com base na
improbidade administrativa, o afastamento do cargo público somente é possível mediante a existência de indício ou prova
efetiva de que o demandado esteja prejudicando a instrução processual, 'ex vi' do art. 20, parágrafo único, da Lei n.º
8.429/92, o que não restou demonstrado no presente caso, razão pela qual equivocada a decisão liminar que determinou o
afastamento do agravante. II – A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos
cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato
de improbidade que cause dano ao Erário. Tal medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, de acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios.
Assim, deve permanecer a parte da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante. III - Conhecimento
e provimento parcial do Agravo de Instrumento.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por maioria, dar provimento parcial ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126280/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 9055/2012 – SÃO LUIS/MA.
AGRAVANTE:Estado do Maranhão
PROCURADORA:Luciana Carvalho Marques
AGRAVADO:Vannielly do Socorro Oliveira Costa Lino
ADVOGADOS:Fernando Melo da Costa
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A aprovação de candidatos fora do
número de vagas oferecidas apenas se convola em direito líquido e certo à nomeação quando comprovado que a
contratação temporária de terceiros para o mesmo cargo não ocorreu pautada na exceção prevista no art. 37, IX da CF. II –
Entretanto, a mera expectativa se convola em direito de fato a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do
concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante
preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. IV – No
caso dos autos, foram efetuadas contratações temporárias por questão de necessidade e oportunidade referentes ao
cargo para o qual a agravada fora devidamente aprovada em concurso público, ou seja, a Administração pública efetuou a
contratação para a mesma função dos cargos para qual a agravante foi aprovada, em afronta ao inciso V - do art. 2º da Lei
Estadual nº. 6.915/97, demonstrando, claramente, a necessidade de pessoal na Rede Pública de Ensino. II – Conhecimento
e improvimento do Agravo de Instrumento.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por maioria, negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126281/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
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SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
REMESSA Nº 27974/2011
REMETENTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA
REQUERENTE:RUBEM LEITE DE BARROS
ADVOGADO:RONNY PETHERSON ROCHA VIEIRA
REQUERIDO:GETOR DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA
RELATORA:DESª RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DE O APROVADO TOMAR POSSE.
REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. OPÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SENTENÇA MANTIDA. I - Constatado o acúmulo indevido de cargos, o servidor público deverá ser intimado para
apresentar sua opção. A ausência de manifestação do interessado é que dará início ao processo administrativo
disciplinar, em que deverão ser observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. II –
Remessa improvida.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão e de acordo com o parecer ministerial, negar provimento à remessa, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126282/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
REMESSA Nº 5970/2012
REMETENTE:JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATA
REQUERENTE:COSME SILVA ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO:JOÃO IGOR DE OLIVEIRA ARAÚJO
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PERITORO
PROCURADOR DO MUNICIPIO:LUIZ LEONCIO SOARES NETO
RELATORA:DESª RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS. REINTEGRAÇÃO DEVIDA A LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. I - In casu, os impetrantes
lograram demonstrar satisfatoriamente suas condições de agentes de combate a endemias, inclusive com regular
participação em processo seletivo (fls. 19/20, 27/28, 35,41,48/49, 56/57 e 66), bem como a indevida rescisão de seus
contratos pelo Município de Peritoró/MA (fls. 23,31,37,44,53,60). II – Nesses termos, conclui-se que a relação jurídica se
deu de forma válida, posto que ocorreu sob os ditames das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº
51/2006. III – Recurso improvido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão e de acordo com o parecer ministerial, rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, negar
provimento à remessa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126283/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.
AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 17610/2010
AUTOR:Gonçala Leonarda de Freitas
ADVOGADO:Flávia Alexandra Noleto de Miranda Carvalho e outros
RÉU:José Almeida da Silva
ADVOGADO:Kelly Alves dos Santos Belém
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
PROCESSO CIVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DEPOSITO LEGAL. ART. 488, II DO CPC.
REJEITADA. VIOLAÇÃO LITERAL DE ARTIGO DE LEI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. CONEXÃO ENTRE
AÇÕES. SÚMULA 235 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
1. O depósito para ajuizamento de ação rescisória está incluído nas isenções estabelecidas pela lei da assistência
judiciária gratuita, sendo inexigível no presente caso. Preliminar rejeitada.
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2. Somente há ofensa a coisa julgada quando se repete ação que já foi julgada por sentença de que não cabe recurso, ou
seja, quando se reproduz ação idêntica já decidida, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(CPC, art. 301, §§ 1º, 2º e 3º), o que não foi verificado no caso dos autos.
3. ação improcedente.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente, julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, que presidiu a sessão, o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de
Castro e o Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cesar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126284/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 12197/2011
APELANTE:HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
ADVOGADOS:Márcia Silva Rêgo e outos
APELADO:Chai Yu Mu
ADVOGADO:Fernando Antônio da Silva Ferreira
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA.
I – O julgamento antecipado de uma ação, sem a necessária produção de provas, constitui cerceamento de defesa e
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
II – Recuso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, dando provimento ao presente
recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, as eminentes Senhores Desembargadores Vicente de Paula Gomes de Castro e
Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Cézar Queiroz Ribeiro
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126285/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
REMESSA Nº 1039/2012
REMETENTE:JUIZO DA 4ª VARA DA FAZEDA PÚBLICA DA CAPITAL
REQUERENTE:MUNICIPIO DE SÃO LUÍS
ADVOGADO:HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
REQUERIDA:GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RELATORA:DESª RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE PROCURAÇÃO.
ACOLHIDA. CONVÊNIO. MUNICIPIO INADIMPLENTE. PREJUÍZOS MAIORES AOS MUNICIPES. LIBERAÇÃO DE VERBAS
PÚBLICAS PARA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25,§ 3º, DA LC 101/2000. I – A ausência de procuração constitui
vício sanável nas instâncias ordinárias e não contamina a decisão judicial. II - Em se tratando de verbas destinadas à
saúde, educação e assistência social, é permitido ao Município celebrar novos convênios, a despeito da inadimplência,
nos termos do art. 25, § 3º da LC 101/2000. II – Recurso improvido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão e de acordo com o parecer ministerial, acolher a preliminar de regularização da representação e no
mérito, negar provimento à remessa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126286/2013
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26414/2011
APELANTE:Companhia Energetica do Maranhão - CEMAR
Advogado:Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior, Valéria Lauande Carvalho Costa, Ana Amélia Figueiredo Dino de Castro e
Costae outros
APELADO:Antonio José Ximenes
Advogado:Hélio Coelho da Silva
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO
DE FRAUDE. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. PERÍCIA REALIZADA EM
LABORATÓRIO PRÍOPRIO. AFRONTA À RESOLUÇÃO DA ANEEL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
I - Indispensável a comunicação ao consumidor acerca de procedimento de fiscalização de medidor de energia, a fim de
garantir o contraditório e a ampla defesa.
II - Perícia realizada em laboratório próprio da recorrente, e não por órgão metrológico ou vinculado à segurança pública,
desobedece à Resolução nº 456/2000 da ANEEL.
III - Verificado que o quantum indenizatório foi arbitrado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, não merece
redução.
IV - Apelação conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126287/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 22081/2012
APELANTE:Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado:Rostonio Uchoa Lima Oliveira e outros
APELADO:Ina da Fonseca Soares
DEFENSOR PÚBLICO:Ricardo Luis de Almeida Teixeira
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, I,
DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. I – o prazo prescricional para cobrança de divida decorrente de cédula de crédito
industrial, por meio de ação monitória ou cobrança, é quinquenal e tem termo inicial a partir da data de prescrição da ação
executiva. II – Apelo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, e de acordo com o parecer ministerial, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126288/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 40948/2012 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 11892/2012.
EMBARGANTE:José Vieira Costa
ADVOGADO:Adalberto R. B. Gonçalves
EMBARGADO:José Rodrigues de Sousa
ADVOGADO:Saulo Gonzalez Boucinhas e outros
RELATORA:Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REEXAME
DA CAUSA. I. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissões, contradições ou obscuridade existentes no
julgado, nos termos do art. 535, do CPC. II. Tal recurso não se presta para adequar o julgado ao entendimento das partes
e nem constituem meio hábil para o reexame da causa. III. Embargos Rejeitados.
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ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126289/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 19088/2011
APELANTE:IGREJA BATISTA EL SHAMMAH
ADVOGADO:XENYA SIRQUEIRA OLIVEIRA
APELADO:TIM CELULAR S/A
ADVOGADO:CARLOS ALBERTO SIRQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. LIMITES DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. I - A lide comporta análise à luz da responsabilidade civil a ser imputada ao
causador do evento danoso, eis que o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, evidenciando-se, portanto, hipótese de responsabilidade civil objetiva. II
– In casu, o serviço prestado pela apelada se afigura defeituoso na medida em que não fornece a segurança esperada
pelos seus respectivos consumidores, nos moldes do art. 14, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. III Considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos do caso concreto deve ser mantido o quantum indenizatório de
R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). IV —Honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, pois espelha razoabilidade em face dos critérios do art. 20, § 3o, do CPC.V — Apelação improvida.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126290/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8057/2011
APELANTE:Iraneide Coelho Ferreira
Advogado:Valter de Jesus Praseres
APELADO:Centro Médico Maranhense
Advogado:Rodrigo de Barros Bezerra
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
DICÇÃO DO ART. 794, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.I – Satisfeita a obrigação, a execução deve ser extinta, conforme
dicção do art. 794, inc. I do CPC. II – Apelação conhecida e improvida.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126291/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 817/2011
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1º APELANTE:MIGUEL AZEVEDO NETO
ADVOGADO:LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA FALCÃO E OUTROS
2º APELANTE:FRANCIMAR MARCULINO DA SILVA
ADVOGADO:SÔNIA MARIA LOPES COELHO E OUTROS
1º APELADO:FRANCIMAR MARCULINO DA SILVA
ADVOGADO:SÔNIA MARIA LOPES COELHO E OUTROS
2º APELADO:MIGUEL AZEVEDO NETO
ADVOGADO:LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA E OUTROS
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EVICÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. TOTAL CONHECIMENTO DO VENDEDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E
MORAL. IMPROCEDENTES. I O alienante é obrigado a restituir o valor recebido mais perdas e danos quando o adquirente
perde a titularidade e a posse do bem adquirido em razão de decisão judicial da qual aquele tinha conhecimento antes de
efetuar a venda do bem. II - A garantia aos efeitos da evicção se constitui em corolário lógico da celebração do contrato
de compra e venda. III - Considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos do caso concreto deve ser mantido o
quantum indenizatório de R$ 15.000,00 a título de dano moral. IV - Apelações não providas.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dr. Cézar Queiroz Ribeiro.
São Luís, 07 de março de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126292/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 21 DE FEVERERIRO DE 2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 11105/2012
AGRAVANTE:Antônio Pereira Borges
ADVOGADOS:Diogo Diniz Ribeiro Cabral e outros
AGRAVADO:Costa Pinto Industrial, Pecuária e Agrícola S/A
ADVOGADO:Hélio Coelho da Silva
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DESERÇÃO. NULIDADE DEVIDO A NÃO INTERVENÇÃO DO
PARQUET. PRELIMINARES REJEITADAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC.
I – Não há que se falar em deserção, porquanto o agravante pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita.
II - A ausência de intervenção do parquet, nessa fase de cognição sumária, não acarreta qualquer nulidade, por
inteligência do art. 82, III, do Código de Processo Civil com aplicação do princípio do pás de nullité sans grief.
PRELIMINARES REJEITADAS.
II – A sentença de base deve ser mantida, porquanto o recorrido preencheu os requisitos elencados no art. 927 do Código
de Processo Civil.
IV – Recurso improvido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Domingas de Jesus Fróz Gomes.
São Luís, 21 de fevereiro de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126293/2013
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 21 DE FEVERERIRO DE 2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 34218/2012
AGRAVANTES:Francisco das Chagas Costa e outros
ADVOGADOS:Vítor Hugo Sorvos
AGRAVADO:Município de São Francisco do Brejão
ADVOGADO:Fábio Hernandez de Oliveira Sousa
RELATORA:Des. Raimunda Santos Bezerra
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO QUE
ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. ART. 520, VII, CPC.
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I - Nos termos do art. 520, VII, do CPC, será recebida apenas no efeito devolutivo a apelação interposta de sentença que
confirmar a antecipação dos efeitos da tutela.
II – Recurso provido.
ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro e
Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que presidiu a sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Domingas de Jesus Fróz Gomes.
São Luís, 21 de fevereiro de 2013.
Desª. Raimunda Santos Bezerra
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 3.540/2013 À DECISÃO PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 39.006/2012
NÚMERO ÚNICO: 0001032-52.2009.8.10.0040
EMBARGANTE: MÁRCIO RAMOS MAGALHÃES
Advogada: Dra. Lorena Cruz Marreiros
EMBARGADO: MERCEDES-BENS LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
Advogados: Dr. Mauro Sérgio Franco Pereira e outros
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I- Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes nas decisões recorridas, não
devendo se constituir em meio para a reapreciação do julgado.
II- Embargos rejeitados.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão de fls. 181/186, prolatada na Apelação Cível nº 39.006/2012.
Alega o embargante que a decisão seria contraditória, pois entende não ser válida a notificação expedida por Tabelião de Comarca diversa do domicílio do réu.
Nas contrarrazões, o embargado destacou que o acórdão restou claro acerca da possibilidade da mora ser comprovada pelo Cartório de Títulos e Documentos
de Comarca diversa da residência do devedor e que no caso pretende o embargante a rediscussão do julgado.
VOTO
O recurso de embargos de declaração tem como propósito sanar vícios de obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, objetivando um novo
pronunciamento do órgão julgador, a fim de complementá-la ou esclarecê-la.
Salienta o embargante que o acórdão seria contraditório em relação à validade do meio utilizado para a comprovação da mora no contrato de alienação
fiduciária.
O fato de não terem sido acolhidos os argumentos suscitados pelo ora embargante, por ocasião do julgamento do apelo não tem o condão de tornar viáveis os
embargos opostos, nem mesmo para fins de prequestionamento, uma vez que houve pronunciamento deste órgão julgador sobre a questão suscitada. Senão,
vejamos:
"Deve-se atentar, portanto, à importância da notificação do devedor de sua situação de inadimplência, erigindo-se a prova da mora em pressuposto de
constituiçãoe de desenvolvimento válido e regular do processo, já que é através dessa comunicação que o devedor tem a oportunidade de regularizar o débito e
evitar que o bem seja constrito.
Verifica-se que o apelante procedeu à notificação através de carta enviada pelo 3º Tabelionato de Notas, Protestos de Títulos e Documentos de Caucaia-CE,
conforme fls. 38/39, na qual consta o recebimento da carta no endereço do devedor, estando configurada a mora.
Nesse sentido, já decidiu esta 1ª Câmara Cível deste TJ/MA quando do julgamento da Apelação Cível nº 15.542/2008, ocorrido em 06/11/2008 e também o STJ
no Resp nº 250.711- MG, de relatoria do Min. Aldir Passarinho Junior.
Saliente-se, ainda, que o STJ se posicionou acerca da desnecessidade de que a notificação seja expedida por Cartório de Títulos e Documentos da mesma
Comarca do devedor. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENTAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO
DEVEDOR.
VALIDADE.
1. &quot;A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por
Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor&quot; (REsp n.
1237699/SC, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 18/05/2011).
2. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(REsp 1283834/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 09/03/2012).
Importante esclarecer quanto a esse aspecto que a notificação válida é aquela realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, tratando-se de situação distinta
da que é realizada apenas pelo Ofício de Notas, uma vez que a Lei nº 8.931/94 expressamente impõe a observância do princípio da territorialidade, nos termos
do seu art. 9, in verbis:
"Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação".
Verifica-seque o dispositivo refere-se, especificamente, aos tabelionatos de notas limitando a prática dos atos notariais realizados por estes oficiais de registro às
circunscrições geográficas para as quais receberam delegação, não podendo, pois, praticarem atos fora do município o qual possuem delegação e caso venham
a praticá-los, estes não terão validade alguma.
Ressalta-se, que no Tabelionato de Notas - também chamado de Cartório de Notas, Ofício de Notas ou Serviço Notarial, são feitas as escrituras públicas,
testamentos e procurações, as atas notariais e as autenticações de documentos e reconhecimento de firma. Assim, a notificação extrajudicial é atribuição do
cartório de registro de títulos e documentos.
No caso em comento, a notificação foi realizada através de carta com aviso de recebimento enviada pelo 3º Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos,
Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas e Tabelionato e Ofício de Registro de Contratos Marítimos de Caucaia-CE, tendo,
portando, competência para a realização do referido ato.
Logo, sendo a carta recebida no domicílio do devedor ou no endereço por ele fornecido, ainda que por pessoa diversa, presume-se a ocorrência do total
conhecimento daquele de sua constituição em mora.
Assim, dou provimento de plano ao recurso, pois em conformidade com os julgados desta Câmara Cível, para reformar a sentença, a fim de que seja dado
prosseguimento ao feito, uma vez que estão presentes as condições da ação."
Assim, constata-se que o acórdão foi claro acerca dos fundamentos que levaram o Relator a reformar a sentença de primeiro grau.
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Desse modo, percebe-se que o embargante pretende tão somente a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não é admitido nessa via, de onde se
conclui que não devem os aclaratórios ser acolhidos, nem mesmo para fins de prequestionamento.
Ante ao exposto, rejeito os declaratórios.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7.658/2013 - SÃO LUÍS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4.723/2013
NÚMERO ÚNICO: 0001056-64.2013.8.10.0000
EMBARGANTE: COSTA PINTO INDUSTRIAL, PECUÁRIA E AGRÍCOLA S/A.
Advogado: Dr. Pedro Leonel Pinto de Carvalho
EMBARGADO: ANTÔNIO PEREIRA BORGES
Advogado: Dr. Diogo Diniz Ribeiro Cabral
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Costa Pinto Industrial, Pecuária e Agrícola S/A. contra o despacho por
mim proferido à fl. 166 em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações do magistrado.
Alega a embargante que este Relator não teria apreciado o pedido de prevenção à Desa. Raimunda Santos Bezerra, tendo em vista que esta foi Relatora do
Agravo de Instrumento nº 11.105/2012, de modo que deixou de observar as regras do art. 242 caput e 244, IV, do Regimento Interno desta Corte.
Era o que cabia relatar.
A decisão embargada não possui qualquer omissão, ao contrário, manifestou-se no sentido de que os autos teriam sido distribuídos a este Relator em
18/02/2013, em razão do afastamento legal da Desa. Raimunda Santos Bezerra, do período de 14/02/2013 a 18/02/2013, conforme fl. 02.
Ressalte-se que a referida distribuição encontra-se pautada no art. 244, incisos XI e XI do Regimento Interno desta Corte, que prevê nos casos de afastamento
do Desembargador Relator pelo período superior a três dias a redistribuição dos feitos a outro membro do mesmo órgão julgador. Vejamos:
Art. 244. Na distribuição serão obedecidas também as seguintes regras:
I- a distribuição será feita de modo obrigatório e obedecida a ordem de entrada do processo no Tribunal, dentro de cada classe, respeitadas as competências do
Plenário, das câmaras reunidas e das câmaras isoladas;
II - a distribuição se fará por sorteio e por direcionamento;
III - no sorteio será obedecido o critério aleatório, em que o sistema deverá levar em conta a diferença de até cinco processos, tomando-se como referência o
desembargador que tiver menor número de processos distribuídos;
IV - a distribuição será direcionada sempre que for prevento o relator;
V - quando for detectado, previamente, na distribuição, um desembargador impedido, será este excluído do sorteio, devendo constar em destaque a ocorrência
na etiqueta do protocolo;
VI - no caso do inciso anterior, será também excluída do sorteio a câmara isolada da qual seja membro o desembargador impedido, salvo no caso de prevenção
para outro membro da câmara;
VII - distribuído um processo originário do Tribunal, mesmo com posterior desistência, opera-se a prevenção para o caso de um novo aforamento da demanda;
VIII - oregistro da distribuição e da movimentação de processos entre os órgãos judiciais será feito mediante lançamento do recebimento e da remessa, no
sistema informatizado, pelas respectivas coordenadorias;
IX - a redistribuição ocorrerá quando o desembargador sorteado se der por impedido ou suspeito;
X - cada redistribuição corresponderá a uma compensação, na mesma classe, ao desembargador que a determinou;
XI - o afastamento do desembargador relator não implicará em redistribuição do processo, salvo se for por período igual ou superior a três dias úteis e inferior a
trintadias, quando serão redistribuídos, no âmbito do mesmo órgão julgador e mediante oportuna compensação, exclusivamente, os habeas corpus, os mandado
desegurança, os habeas data, os agravo de instrumento e as medidas cautelares, desde que com pedido de liminar, e os pedidos de concessão de fiança ou de
decretação de prisão temporária ou preventiva e outros feitos que, mediante fundada alegação do interessado e decisão do vice-presidente, reclamem solução
urgente;
XII - nos casos dos incisos IX e XI, a redistribuição se dará entre os demais membros da câmara;
XIII - no caso do inciso XI, o feito não será redistribuído caso se encontre em diligência, por período superior ao do afastamento do relator, exceto se cumprida a
diligência antes do seu retorno;
Do exposto,ausentes às hipóteses insertas no art. 535 do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração. Contudo, determino a remessa dos autos à VicePresidência desta Corte a quem compete dirimir as questões referentes à distribuição dos feitos.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.863/2013 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0001767-69.2013.8.10.0000
AGRAVANTE: EGILDO JOSÉ DA SILVA
Advogada: Dra. Luciana Silva de Carvalho
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora: Dra. Helena Maria Cavalcante Haickel
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK LAMUF
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Egildo José da Silva contra a decisão proferida pelo então MM. Juiz de Direito da
Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, Dr. Megbel Abdala Tanus Ferreira, que indeferiu a liminar nos autos da Ação Ordinária ajuizada
contra o Estado do Maranhão.
Oagravante ajuizou a referida ação visando a sua nomeação e posse para o cargo de Professor de Matemática - Ensino Fundamental Regular, para o Município
de Mirador, o qual foi aprovado em 3º (terceiro) lugar, através do concurso público estadual regido pelo Edital nº 001/2009, que previa uma vaga para o referido
cargo.
Sustentou que a Administração Pública promoveu processo seletivo para contratação temporária de professores para o ensino fundamental e médio, ainda
dentro do prazo de validade do certame, o que feriu seu direito líquido e certo, razão pela qual requereu a concessão da liminar.
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O Magistrado indeferiu o pleito liminar, por entender ausentes os requisitos, uma vez que o autor além de não estar dentro do número de vagas, não comprovou
a existência de contratação precária.
Inconformado, o autor recorreu alegando que a decisão agravada merece reforma, pois padece de fundamentação legal, vai de encontro ao recente
entendimento do STF e do STJ, bem como viola o direito subjetivo de contratação de forma precária em detrimento a concursado.
Sustentou que o dano irreparável e de difícil reparação resta comprovado nos autos pela vasta documentação, bem como pela negativa da tutela antecipada,
razão pela qual requereu o efeito ativo, a fim de que seja determinada a sua nomeação, posse e exercício no cargo de Professor de Matemática - Ensino Médio,
para o Município de Mirador.
Era o que cabia a relatar.
O exame do pedido de liminar pressupõe a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos invocados e do receio de ineficácia da medida.
Das alegações do agravante evidencia-se a inexistência do fumus boni iuris a seu favor. Isto porque, segundo a jurisprudência do STJ[1], tem-se que a mera
expectativa do candidato aprovado em concurso público se convalida em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do
concurso,há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que aprovados em concurso
ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
No presente caso, observa-se que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas oferecidas e que a contratação de terceiros para o cargo de professor,
porsi só, não gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação, pois deve ser comprovada, além das contratações, a existência de cargos de provimento
efetivo desocupados, o que não se evidencia nestes autos.
Se a Administração preencheu as vagas destinadas aos cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público vigente e, além
disso, contratou terceiros, de forma temporária, para o exercício de função pública, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta,
razão por que não se pode entender tenha atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder.
É oportuno lembrar que a criação de cargo público só pode ocorrer por meio de lei, conforme o disposto nos arts. 37, inciso I, 48, inciso X, e 61, § 1º, inciso II,
letra &quot;d&quot;, da Constituição Federal. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA.
1. Não poderia esta Corte simplesmente determinar o retorno dos autos para reexaminar o mérito de uma discussão que, de plano, já foi apreciado pelo Tribunal
de origem, sendo certo que foi infirmado pela Recorrente nas razões do especial. Essa situação autoriza a apreciação do mérito do apelo nobre por esta Corte
Superior.
2. Acontratação temporária para o exercício de cargos, relativamente aos candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público válido, tal como
ocorre na hipótese, não gera direito à nomeação.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ.AgRg no REsp 1140603 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0175348-4. Ministra LAURITA
VAZ. 09/02/2010)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. O fato de ter-se encerrado o prazo de validade antes da impetração do mandamus não enseja falta de interesse processual quando o impetrante, dentro do
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, não questiona as provas do concurso público, mas atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados,
ocorridos enquanto válido o certame.
2. Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se
que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados.
3. Se a Administração preencheu as vagas existentes de cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público e, além disso,
contratou terceiros de forma temporária,presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta, razão por que não se pode entender tenha
atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder.
4. Segurança denegada. (STJ, MS 13823/DF, MANDADO DE SEGURANÇA 2008/0203011-7. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. DJe 12/05/2010).
Assim, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal.
Dê-se ciência desta decisão ao Magistrado de primeiro grau, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Ultimadas as providências, encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
[1]ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA
REALIZAÇÃO DAS MESMAS TAREFAS. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.
1. O mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída, devendo o direito invocado ser demonstrado de forma inquestionável. A dilação probatória é
incompatível com a natureza da ação mandamental.
2. A contratação precária para a realização das mesmas tarefas, pela Administração Pública, durante o prazo de validade do certame, demonstra a conveniência
e a oportunidade de provimento dos cargos vagos, permitindo a nomeação dos servidores aprovados em concurso.
3. A ausência de prova que confirme a alegada preterição na nomeação do impetrante, pela utilização do trabalho de Guardas Mirins e estagiários universitários
para exercer a função de Agente Auxiliar de Perícia da Polícia Civil, impossibilita a concessão da ordem.
4. Recurso ordinário improvido.
(STJ. RMS 26014 / MS RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2008/0000159-0. Ministro JORGE MUSSI. DJe 03/08/2009)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.879/2013 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0001772-91.2013.8.10.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
Advogados: Dra. Alice Maria Salmito Cavalcanti e outros
AGRAVADO: CONDOMÍNIO ALAMEDA RECANTO VINHAIS
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, Dr. Tyrone José Silva, que nos autos de Ação de Cobrança movida contra o Condomínio
Alameda Recanto Vinhais, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita feito pela agravante.
A recorrente se insurgiu alegando que requereu em primeiro grau a concessão da justiça gratuita ou o deferimento do pagamento das custas ao final do
processo.
Sustentoua existência de crise financeira da empresa, em razão do grande número de inadimplentes, de modo que possui baixa arrecadação frente às despesas
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fixas, razão pela qual requereu o pagamento das custas ao final do processo.
Era o que cabia relatar.
A questão nos presentes autos cinge-se em analisar o pedido de deferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo.
Numa análise sumária da questão, entendo que não restam demonstrados de plano os requisitos para o deferimento do pedido.
O pagamento de custas ao final, muito embora não tenha previsão legal expressa, é admitido pela jurisprudência, mas deve ser deferido com moderação nos
casos de inviabilidade financeira momentânea que impossibilite o requerente de arcar com as despesas do processo.[1]
Estaformulação pretoriana tem fundamento no princípio do acesso à justiça e inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça a direitos fundamentais
expressos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Entretanto, em razão da ausência de previsão legal deve ser utilizada apenas em casos
excepcionais.
No presente caso, embora a empresa agravante alegue se encontrar em dificuldades financeiras e que não possui condições de arcar, desde já, com as custas
processuais, não se verifica a verossimilhança de suas alegações, uma vez que não comprovou documentalmente a insuficiência de recursos que impliquem na
impossibilidade do referido custeio e, que tal fato impeça o acesso ao Judiciário.
Ressalte-se que se tratando de pessoa jurídica a comprovação de situação de impossibilidade financeira para o pagamento das custas deve ser constatado por
meio de documentos contábeis.
Nesse sentido, já me manifestei no seguinte precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
CONTÁBIL DA DIFICULDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO.
I - O pagamento de custas ao final, muito embora, de fato, não tenha previsão legal expressa, é admitida pela jurisprudência, mas deve ser deferida com
moderação nos casos de inviabilidade financeira momentânea que impossibilite o requerente de arcar com as despesas do processo.
II - Para o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é essencial a comprovação, por elementos contábeis, da escassez de recursos a
ponto de não poder custear o acesso ao judiciário, exigência esta que se estende ao pedido de pagamento de custas ao final do processo.
III - Agravo de instrumento improvido. (TJ/MA, AI Nº 11.547/2007, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Rachid, em 08/11/2007)
Desse modo, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova apreciação, inclusive pelo juiz da causa, em caso de apresentação de documentos hábeis para tal
fim.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf
Relator
[1] Recurso Especial, nº 617066 / TO, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 05.10.2004.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.053/2012 - IMPERATRIZ
NÚMERO ÚNICO: 0000262-42.2012.8.10.0044
APELANTE: JOELMA DE ALMEIDA CARVALHO
Advogado: Dr. Carlos Aluisio de Oliveira Viana
APELADO: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
Procuradora: Dra. Maria Nilma dos Santos Barros
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA.
EXCESSO DE FORMALISMO.
I- O art. 154 do Código de Processo Civil, prescreve que: &quot;Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
II- Tendo o réu sido citado e apresentado contestação não se mostrarazoável extinguir o feito, em razão da inépcia da inicial.
III- Apelo provido.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Joelma de Almeida Carvalho contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Imperatriz, Dr. Joaquim da Silva Filho, que julgou extinta a Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Imperatriz, em razão da autora ter
descumprido a determinação para a emenda da petição inicial.
A autora, ora apelada, ajuizou a referida ação junto à Justiça do Trabalho em 25/10/10, alegando ter sido contratada temporariamente pelo Município de
Imperatriz para o cargo de professora e que teria sido dispensada sem justa causa em 24/03/10, porém que durante o período trabalhado deixou de receber as
seguintesverbas: 13º salário, férias, FGTS, bolsa de incentivo de 80% (oitenta por cento) e bolsa de formação continuada de 3% (três por cento), bem como dois
salários atrasados. Requereu, ainda, a assinatura da CTPS.
O Município contestou a ação alegando a incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, sustentou a inexistência de vínculo empregatício, pois a autora foi
contratadapor prazo determinado e que no contrato não havia previsão de bolsa e formação continuada. Argumentou ser indevido o FGTS e que não há salários
atrasados a serem pagos.
Os autos foram encaminhados à Justiça Comum em razão da incompetência da Justiça do Trabalho, conforme decisão de fl. 34.
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz ao receber os autos determinou que a autora emendasse a inicial para adequála ao rito do art. 284 do CPC.
Em 02/05/2012 a autora se manifestou requerendo a alteração do nome da ação para Ação de Cobrança, reiterando os pedidos da petição inicial para o
pagamento das verbas reclamadas.
O Magistrado extinguiu o feito por entender que a autora, quando oportunizada a emenda da inicial, não requereu a citação do Município.
Aautora recorreu alegando que na inicial proposta junto à Justiça do Trabalho já constava o pedido de citação do Município, tanto é que este já havia contestado
a ação, sendo desnecessária a repetição do pedido, razão pela qual requereu a reforma da sentença.
Ausentes as contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça não demonstrou interesse na lide.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557, § 1º-A, do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta
forma, seja através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
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isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008).
A questão a ser analisada nos presentes autos cinge-se sobre a extinção do feito em razão de vício da petição inicial.
Verifico que razão assiste à recorrente, pois quando ingressou com a ação junto à Justiça do Trabalho havia pedido expresso na inicial para a citação do
Município de Imperatriz, tendo este, inclusive, oferecido a contestação de fls. 19 e seguintes, de modo que considero a petição apta para o prosseguimento do
feito.
Ademais, quando o magistrado determinou a emenda da inicial referiu-se à adequação da mesma para o rito do art. 284 do CPC o que foi requerido pela autora,
conforme se vê da petição de fl. 43.
Conforme rege o art. 214 do CPC temos que:
"Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§1º - O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação."
Ensina João Roberto Parizatto[1]: &quot;A finalidade, pois, da citação é dar conhecimento ao réu da ação contra si ajuizada. Logicamente, se ele
espontaneamente comparece antes de ser citado, não há mais necessidade de se efetuar a citação, valendo tal comparecimento para suprir a falta de citação,
que não mais se justificará.
O art. 154 do Código de Processo Civil, prescreve que: &quot;Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.&quot;
Constata-se que o artigo supra garante o exercício dos princípios constitucionais do processo, salientando o princípio da economia processual, ao dispensar a
formalidade da citação pelo seu suprimento, podendo configurar pelo simples acostar de um mandato.
O processo moderno está aliado às garantias previstas na Constituição Federal, em especial no princípio da economia processual, que é revelador da rápida
manifestação jurisdicional ao caso concreto, coadunando com a garantia constitucional prevista no art.5º e inciso XXXV da C.F./88, que dispõe: &quot; XXXV - a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;&quot;
Deve-se atentar a posição do ilustre jurista Pontes de Miranda[2]: "a falta de citação somente admite uma causa de convalidação do processo: o
comparecimento do réu que supre a falta de citação. Se não houve (portanto inexistiu citação ), e o citando (que não foi citado) comparece como se citado
tivesse sido, há suprimento: a comparência do réu, despeito da falta de citação, fica no lugar da citação ( supre-se a falta ). Temos de atender a que a
comparência há de ser na qualidade de réu.&quot;
Assim, considerando que o Município já havia ingressado no feito tendo inclusive apresentado a contestação, não há que se extinguir o processo em razão da
inépcia da inicial, aplicando-se o princípio da economia processual, superando-se o formalismo.
Ante o exposto, dou provimento ao presente apelo, para reformar a sentença, dando-se prosseguimento ao feito.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
[1]João Roberto Parizatto, Das Citações e Das Citações Cíveis e Criminais, Doutrina, Comentários e Jurisprudência, Ed.Aide, 2º edição, 1992, pag.17.[2]Pontes de Miranda, Comentários ao CPC, tomo III, 3ºed., pag. 209 e 210

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.397/2012 - PINHEIRO
NÚMERO ÚNICO: 0000142-24.2002.8.10.0052
APELANTE: SEBASTIÃO DE SOUSA LOBATO
Advogado: Dr. Genival A. Ferreira
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Marcelo Apolo Vieira Franklin
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
IMPOSSSIBILIDADE.
I - É vedada a atuação de ofício do órgão jurisdicional nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa.
II- Para que seja proferida sentença terminativa em razão do abandono de causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 267, § 1º,
do CPC.
III - Apelo provido com base no art. 557, § 1º-A,do CPC.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião de Sousa Lobato contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro,
Dr. Anderson Sobral de Azevedo, que extinguiu a Ação de Cobrança movida contra o Estado do Maranhão, com base no art. 267, VI, do CPC.
O apelante intentou a referida ação contra o Estado alegando que exerceu o cargo de médico veterinário, tendo sido nomeado em 18.09.81 e que no decurso de
umano o salário sofreu defasagem e passou a ser pago na quantia de R$ 674,27 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte sete centavos), ou seja, menor que
salário dos profissionais dessa categoria, nos termos da Lei nº 4.950, de 22/04/66, assim, requereu o pagamento das diferenças devidas, bem como a
adequação dos vencimentos mensais.
O feito foi inicialmente intentado em 09/05/2002 perante a Justiça Especializada do Trabalho que, em 19/08/2002, reconheceu sua incompetência remetendo os
autospara a Comarca de Pinheiro, momento em que foi enviada intimação postal para o advogado do autor comparecer a audiência de conciliação designada, a
qual foi devolvida pelos Correios com a informação "mudou-se".
Nodia da audiência o Magistrado, estando ausente o autor e seu patrono, proferiu sentença de extinção do feito, com base no art. 267, VI, do CPC, por ausência
de interesse.
Contraessa sentença se insurgiu o apelante alegando que não foi intimado pessoalmente para comparecer ao ato, razão pela qual não poderia ter sido extinto o
feito.
O Estado do Maranhão não apresentou contrarrazões.
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A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557 do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta forma, seja
através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008)
Primeiramentedefiro o benefício da justiça gratuita em favor do apelante e conheço do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
passando a apreciação do mérito, que se cinge a verificar se estão configurados os requisitos necessários à extinção do feito por ausência de interesse de agir
do autor.
Para a constatação do interesse processual, Luiz Rodrigues Wambier assinala que:
&quot;o interesse processual estará presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente instaurar o processo)
para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o
aspecto prático... O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil
pretendido, do ponto de vista processual... A utilidade do resultado se afere diante do tipo de providência requerida&quot;(Curso Avançado de Processo Civil, p.
131).
Aextinção do feito com base no suposto desinteresse na causa configura o abandono, hipótese prevista no inciso III do artigo 267 do CPC, e para sua efetivação
deve-se observar o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo artigo:
&quot;Art.267: (...) § 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte,intimada
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.&quot;
Dessaforma, para a extinção do feito sem resolução de mérito, baseada no inciso III do citado artigo, também seria obrigatória a intimação pessoal da parte, sob
pena de nulidade, o que não se observou no presente caso, pois sequer foi feita intimação pessoal do autor para comparecer à audiência designada pelo juízo,
nem mesmo foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para manifestação, sob pena de extinção, não tendo sido observada a redação do §1º do art.
267 do CPC, de modo que não poderia ter sido extinta a lide.
Ressalte-se
que embora a sentença tenha indicado o art. 267, VI, do CPC, que dispõe sobre as condições da ação, como fundamento para a extinção, verifica-se
que todas as exigências da lei foram demonstradas pelo autor, como a legitimidade da parte, interesse de agir (necessidade e utilidade) e a possibilidade jurídica
do pedido, estando demonstrado que a extinção no presente caso teria ocorrido com base no abandono da causa pelo autor.
Assim, observa-se que a extinção do feito sem a intimação pessoal do autor para esse fim específico, configura o cerceamento de defesa, que pode ser
reconhecido inclusive de ofício.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentando que:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, II, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Afalta de intimação pessoal e, no caso, até mesmo de intimação do advogado da parte, frustra a possibilidade de extinção do processo, sem julgamento de
mérito, com base no art. 267, II, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso especial conhecido e provido".(STJ - RESP 494013, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 29.09.2003)
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, III, DO CPC. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA.
1. É imprescindível a intimação pessoal do autor para que se extinga o processo com base no art. 267, III, do CPC, a fim de que a parte não seja surpreendida
pela desídia do advogado.
2. No entanto, quando se trata de defesa em causa própria, desnecessária a intimação pessoal para fins do art. 267, § 1º, do CPC.
3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 1150234/MG. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 22/09/2009)
Ademais, o insígne doutrinador Humberto Teodoro Júnior afirma em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", Vol. I, 41ª ed., pág. 285, verbis:
&quot;(...)A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela
jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou
quando o autor não promove os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias. (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será
possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, §1º)."(destaques nossos)
Diante da existência de inúmerosprecedentes do STJ e desta Corte sobre a matéria, dou provimento de plano ao recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do
CPC, para reconhecer o cerceamento de defesa do autor e anular a sentença, determinado o retorno dos autos ao 1º grau para o regular prosseguimento do
feito.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
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APELANTE: MUNICÍPIO DE ARAIOSES
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Procuradores: Dr. Izairton Martins do Carmo Junior e outros
APELADA: CRISTIANE SEREJO DA CUNHA
Advogado: Dr. Genuíno Lopes Moreira
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
I- A Constituição Federal admite a acumulação de cargos desde que haja compatibilidade de horários. Comprovada a compatibilidade mostra-se ilegal a
exoneração do servidor.
II - Nos termos do art. 333, II, do CPC, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III - O direito ao recebimento de vencimentos atrasados é assegurado constitucionalmente aos servidores públicos.
IV- Apelo improvido de plano.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Araioses contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, Dr. Marcelo
Fontenele Vieira, que nos autos da Ação de Reintegração de Cargo ajuizada por Cristinae Serejo da Cunha, julgou procedentes os pedidos da autora.
A autora, ora apelada, alegou ser servidora concursada do referido Município, exercendo dois cargos de Professor Nível I, desde 07/05/2007 e de Auxiliar de
Enfermagem desde 02/01/2002. Ocorre que desde o mês de janeiro de 2009 teve suspenso o pagamento dos vencimentos do cargo de professora, razão pela
qualrequereu a sua reintegração, pois não há incompatibilidade de horários, uma vez que a jornada de professor é exercida das 18:15 h às 22:00h e a de auxiliar
de enfermagem de 7:00h às 13:00h.
O Município não apresentou contestação.
A sentença determinou a reintegração no cargo de professora e que o Município proceda ao pagamento dos salários de janeiro a março de 2009, sob pena de
multa, tudo acrescido de juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
Em suas razões recursais o Município sustentou a nulidade do processo ante a ausência de intervenção do Ministério Público. No mérito alegou que a
exoneração da servidora do cargo de professora foi legal, ante a incompatibilidade de horários.
A recorrida refutou a preliminar levantada pelo Município de nulidade do feito por ausência de intervenção do órgão ministerial. No mérito, destacou estar
comprovado que a exerce as suas atividades em horários compatíveis, razão pela qual requereu a manutenção da snetença.
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta se manifestou pelo improvimento do apelo.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557, §1º, do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta forma,
seja através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008)
Assim, conheço do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e passo a sua apreciação.
Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público Estadual, deve ser afastada ante a intervenção deste em
segundo grau e porque não restou demonstrado qualquer prejuízo à parte. Vejamos:
REGULARIDADE PERANTE O 2º GRAU - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRECEDENTES - ILICITUDE DE ATOS PRATICADOS AFASTADA - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.- A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade decorrente da ausência de intervenção ministerial em primeiro grau é sanada quando, não tendo sido
demonstrado prejuízo, o Ministério Público intervém em segundo grau de jurisdição.
2.- Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada pelo Agravante quanto à ilicitude dos atos praticados pelos agravados, afastada pelo
Tribunal a quo, demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 96.428/PA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)
A Constituição Federal prevê, excepcionalmente, no art. 37[1], inciso XVI, alínea&quot;b&quot;, a acumulação de cargos de professor com outro, técnico ou
científico, desde que haja compatibilidade de horários.
No caso dos autos, houve a suspensão dos vencimentos da apelada, Professora Nível I do Município, em razão de acúmulo com o cargo público de Auxiliar de
Enfermagem.
O cerne da questão é saber a natureza do cargo de Auxiliar de Enfermagem. Entende-se por cargos técnicos aqueles que se requer certa familiaridade com
determinados métodos sistematicamente organizados e que pairam em conhecimentos específicos.
Dessa forma, entendo que a atividade desempenhada pela Auxiliar de Enfermagem se enquadra no conceito de cargo técnico, mormente ante as
particularidades que englobam o exercício da função, uma vez que desenvolve atividades específicas do ramo da Saúde, o que já lhe dá a natureza de cargo
técnico.
Assim, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de acúmulo de cargo, uma vez que o expediente de um e outro são diversos e possuem naturezas
distintas, obedecendo, portanto, o que preceitua o art. 37, §3º IV, "b", da Constituição Federal.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE.
LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DO ART. 37, XVI, DA CF/88 E ART. 118, § 2º, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Comprovada a compatibilidade de horários e estando os cargos dentro do rol taxativo previsto na Constituição Federal, não há falar em ilegalidade na
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acumulação, sob pena de se criar um novo requisito para a concessão da acumulação de cargos públicos. Exegese dos arts. 37, XVI, da CF e 118, § 2º, da Lei
8.112/90.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1007619/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 25/08/2008)
Ademais, tornam-se incontroversos os fatos exarados na inicial, quando não contestados especificamente pelo Município, que apenas se limitou a dizer que os
horários seriam incompatíveis, o que não é verdade conforme se vê das folhas de pontos juntadas aos autos (doc. 26-51).
Diante da existência de inúmerosprecedentes do STJ sobre a matéria, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 557 do CPC[2].
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
[1]Art. 37 (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
[2]Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
REMESSA Nº 38.707/2012 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0014676-14.2011.8.10.0001
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA FILHO
Advogado: Dr. Willians Dourado Costa
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora : Dra. Maria Helena Neves Fonseca
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
REMESSA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO
I - Constatado que a sentença condenatória não fixou valor certo para o quantum debeatur, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição.
II - Na aposentadoria com tempo reduzido ou especial há uma equiparação do lapso temporal àquele da aposentadoria normal, prevista pelas regras gerais da
Constituição Federal (art. 40, § 19º).
II - É devido o abono de permanência, na forma do art. 59 da LC nº 73/2004, quando, o servidor militar, mesmo tendo implementado as exigências do regime
especial para obter a aposentadoria voluntária, prefere continuar na atividade.
III - Remessa improvida de plano.
DECISÃO
Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, Dr. Carlos Henrique
Rodrigues Veloso, que julgou procedente o pedido da Ação Ordinária de Cobrança movida por José Ribamar Pereira da Silva Filho contra o Estado do
Maranhão.
O autor, ora requerente, intentou a mencionada ação alegando que é Tenente Coronel da Polícia Militar do Maranhão, já contando com 30 (trinta) anos, 3 (três)
meses e 14 (quatorze) dias, de tempo de contribuição, e que optou por permanecer na ativa, de modo que possui o direito a receber o abono de permanência.
Por essa razão pleiteou a condenação do réu ao pagamento das parcelas do abono, desde a data em que passou a ter direito de recebê-lo.
O Estado do Maranhão não contestou o feito.
Na sentença, o Magistrado consignou que não se poderia excluir o direito do autor pelo fato deste ser policial militar, pois essa categoria são servidores latu
sensu. Citou precedentes deste Tribunal e julgou procedente o pedido, determinando a imediata implantação do benefício, bem como o pagamento dos valores
devidos até a efetiva implantação, acrescido de juros de mora, mês a mês, com base no índice utilizado para a poupança e correção monetária. Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor a ser apurado.
Ausentes os recursos voluntários, os autos foram remetidos a esta Corte para fins de reexame necessário.
Enviados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta opinou pelo improvimento da Remessa.
O requerente peticionou requerendo a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau em virtude do valor controvertido ser inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557, §1º, do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta forma,
seja através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008)
Quanto ao pedido do requerente para que a remessa não fosse conhecida em razão do valor ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não há como acolhêlo, pois a sentença foi ilíquida, ou seja, a sentença não definiu a condenação em valor certo. Assim, nos termos do art. 475, §2º, do CPC, deve ser analisada a
remessa necessária.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 62 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - ART. 475, § 2º, DO CPC - SENTENÇA ILÍQUIDA - PRECEDENTES.
1. O conhecimento da remessa necessária se faz indispensável quando do reexame de sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1276983/PB, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
04/12/2012)
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. CARACTERIZADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA NEGATIVA.
VALOR CONTROVERTIDO. QUANTIA LÍQUIDA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1.O aresto recorrido, com base nos elementos fáticos dos autos, constatou a devida intimação pessoal do procurador da Fazenda Nacional, nos termos do artigo
20 da Lei nº 11033/04. Alterar essa conclusão demandaria revolvimento fático, o que é inviável na presente seara, a teor da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, trata-se de ação ordinária visando a reintegração ao REFIS, a exclusão da taxa Selic, a exclusão da multa moratória e a exclusão de pagamentos
já efetuados do montante consolidado da dívida. A sentença julgou procedente em parte o pedido apenas para excluir os valores a maior encontrados pela
perícia, reduzindo o valor consolidado de R$ 768.683,30 para R$ 366.842,43.
3. O sistema processual adota como regra a submissão ao reexame obrigatório das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública dispensando
excepcionalmente a providência. Precedentes da Corte Especial: EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 30/06/2009, DJe
26/11/2009 e REsp 1101727/PR, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/2009 - submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de
Processo Civil.
4. Além da sentença ser contrária, o &quot;valor controvertido&quot; é líquido e está absolutamente fora do limite estabelecido pelo § 2º do artigo 475 do CPC, o
que determina a submissão do processo ao reexame obrigatório.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.(REsp 1173558/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe
08/03/2010)
No mérito, a questão cuida-se de analisar se possui o requerente direito ao recebimento do abono de permanência.
Conforme os precedentes desta Corte, verifico que o abono de permanência em serviço é benefício a que faz jus o segurado que, tendo completado as
exigências para aposentadoria voluntária, opta por prosseguir na atividade, funcionando como incentivo ao adiamento da inatividade, conforme disposto no art.
40, § 19, da CF:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
Existem,porém, algumas categorias de servidores que possuem aposentadoria especial, por serem regulamentados por regimes próprios, o que, por si só, não é
suficiente para afastar o direito ao sobredito abono, como pretende o requerido.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que na aposentadoria com tempo reduzido ou especial há equiparação desse lapso temporal
àqueleda aposentadoria normal, prevista pelas regras gerais da Constituição Federal. Logo, entende devido o abono de permanência quando, nessas situações,
o segurado, mesmo tendo implementado as exigências do regime especial para obter a aposentadoria voluntária, prefere continuar na atividade.
Vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DECRETO 89.312/84, ART. 34. O segurado que já tenha implementado
tempo de serviço necessário à aposentadoria especial, se optar por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência. Precedentes. Recurso não
conhecido." (REsp 204.960/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 14/02/2000 p. 60).
Em se tratando dos militares, como ocorre no caso em análise, a aposentadoria se dá em regime especial, sendo, no Estado do Maranhão, regulada pelos arts.
118 e 119 da Lei Estadual nº 6.513/1995 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão, que assim prevê:
Art. 118 - A passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para reserva remunerada se efetua:
I - a pedido;
II - ex-offício;
Art. 119 - A transferência para reserva remunerada será concedida mediante requerimento do militar, se contar com 30 (trinta) anos de contribuição se do sexo
masculino, e, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição se do sexo feminino.
Conformese infere da certidão de fl. 12, o requerente, Tenente Coronel da PMMA, conta com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço na carreira militar (30
anos, 03 meses e 14 dias), passando, assim, a obter direito à transferência para reserva remunerada (inatividade), com proventos integrais, de acordo com os
arts. 118 e 119 da Lei nº 6.513/1995 (Estatuto da PMMA), acima transcritos. Destarte, tendo optado em permanecer em serviço, o requerente faz jus ao
recebimento do abono de permanência.
Ressalte-se que a Lei Complementar Estadual nº 73/2004 ao afirmar, em seu art. 59, que o segurado em atividade do Sistema de Seguridade Social dos
Servidores Públicos do Estado do Maranhão, na forma prevista na Constituição Federal e na EC nº 41/2003, tem direito ao abono de permanência, e, no art. 5º,
que os militares compõem a categoria "segurados" (contribuintes obrigatórios do Sistema), acabou por corroborar com o posicionamento acima exposto, na
medida em que as regras especiais de aposentadoria atinentes aos militares equivalem ao que denomina a LC nº 73/2004 de forma prevista na Constituição
Federal e na EC nº 41/2003.
Art.5º - São contribuintes obrigatórios, segurados do Sistema estabelecido por esta Lei Complementar, os servidores públicos civis ativos e inativos dos Poderes
Executivos, Judiciário e Legislativo sujeitos ao regime jurídico estatutário, os militares ativos, reformados e os da reserva remunerada, os membros ativos e
inativos da Magistratura, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual e os pensionistas desses segurados.
Art. 59. O segurado, em atividade, do Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária na forma prevista na Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte em permanecer
em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria
compulsória.
Assim,verificando-se o direito do autor ao recebimento do abono de permanência, deve ser mantida a sentença, como reiteradamente vem reconhecendo esta
Corte Estadual. Vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 73/2004.
APLICABILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. I - É devido o abono de permanência, na forma do art. 59 da Lei Complementar nº 73/2004, quando, o
segurado militar, mesmo tendo implementado as exigências do regime especial para obter a aposentadoria voluntária, prefere continuar na atividade. (MS
14.245/2009 - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - DJ 17/09/2009).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA
CONSTITUIÇÃOFEDERAL E ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/04. REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA,
NA MODALIDADE &quot;A PEDIDO&quot; (ARTS. 118, I E 119, DA LEI ESTADUAL Nº 6.513/95). CONTINUIDADE NO SERVIÇO ATIVO. COMPROVAÇÃO.
DIREITO AO abono Constitucional nº 41/03 instituiu o &quot;abono de permanência&quot; visando estimular a continuidade do servidor público em atividade,
mesmo tendo sido reunidos todos os requisitos necessários para obtenção do benefício da aposentadoria voluntária (art. 40, § 19, da CF). II - O Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram entendimento no sentido de que o art. 40, da Constituição Federal, modificado pela EC 41/03,
temaplicação tanto aos servidores públicos civis quanto aos militares. III - Ao militar integrante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão que já tenha
reunidoos requisitos para transferência à reserva remunerada, e que ainda permaneça em serviço, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 59,
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da Lei Complementar Estadual nº 73/04 (Precedente deste Egrégio Tribunal: MS 011080/2009-SÃO LUÍS, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Câmaras
Cíveis Reunidas, j. em 17.07.09, DJ 142/009, Publicação em 05.08.09, p. 12). IV - Segurança concedida. (MS 12.871/2009 - Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva DJ 16/09/2009).
Ante o exposto, nego provimento a presente Remessa, com base no art. 557 do CPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N°39.180/2012 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0009185-70.2004.8.10.0001
APELANTE: MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Advogado: Dr. Paulo Cesar Guillet Stenstrasser
APELADO: OFFICE LINE EQUIPAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. (PRIMEIRA LINHA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA. CITAÇÃO. EXTINÇÃO.
I - Compete ao autor indicar o endereço correto do réu para fins de citação, nos termos e prazos do artigo 219, §§ 2º e 3º, do CPC.
II-Quando o autor não logra êxito em localizar o endereço correto do réu, nem comprova a composição societária da empresa, inviabilizando, assim, sua citação,
impõe-se a extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III - Apelo improvido.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Marelli Móveis para Escritório Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Capital,
Dr. Tyrone José Silva, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada contra Office Line Equipamentos Empresas Ltda. em razão do autor não ter indicado o
endereço do réu, bem como comprovado a relação societária das pessoas indicadas como sócias da executada.
A autora, ora apelante, ajuizou a referida ação alegando ter vendido diversos móveis para a executada, conforme as notas fiscais em anexo, as quais originaram
quatorze duplicatas, que somam a importância de R$ 51.150,72 (cinquenta e um mil cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos), cujos títulos foram
devidamente protestados e não pagos, razão pela qual intentou a execução.
O oficial de justiça, ao cumprir o mandado de citação, certificou não ter localizado a devedora, recolhendo-o aos autos, conforme fl. 96.
Omagistrado, então, determinou a intimação da autora para se manifestar, tendo esta requerido a citação dos sócios da empresa, Maria Luiza Pereira da Silva e
Tiago Couto Mendes Bendego, o que foi indeferido pelo magistrado, uma vez que a autora não comprovou que os mesmos integravam a referida sociedade,
conforme decisão de fl. 108.
A autora peticionou em 18/02/2010 requerendo novamente a citação das pessoas acima mencionadas.
O Magistrado extinguiu o feito, sem exame do mérito, com base no art. 267, IV. do CPC, pois a autora não indicou meios para a citação da ré.
Nas
razões da apelação a autora sustenta ter indicado o endereço e o nome dos sócios da empresa executada, de modo que entende que o feito não poderia ser
extinto.
Ausentes as contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557, § 1º-A, do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta
forma, seja através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008).
Assim, conheço do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e passo a apreciação do mérito, que se cinge a verificar se estão
configurados os requisitos necessários à extinção do feito com base no art. 267, IV, do CPC.
É atribuição do autor fornecer o endereço correto para a citação do réu, nos temos do artigo 219, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.
Na espécie, autora, ora apelante, propôs a demanda no ano de 2004, mas até a data da prolação da sentença extintiva, 03/03/2011, a relação processual não
haviasido aperfeiçoada. Isso porque a autora não logrou êxito em localizar o endereço da ré e, embora tenha requerido a citação dos sócios daquela, na pessoa
de Maria Luiza Pereira da Silva e Tiago Couto Mendes Bendego, não comprovou que estes, de fato, pertenciam à referida sociedade, conforme bem destacou o
magistrado na decisão proferida que assim dispôs:
I"ndefiro o pleito de citação dos sócios das executadas, já que antes deverá a exeqüente integrá-los na relação processual, com as provas e fundamentos legais,
sobre a sucessão obrigacional".
Nocaso, o que justifica a extinção do feito, sem a resolução do mérito, não é o abandono da causa pela autora, mas a ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, qual seja, a citação do réu.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.362 - RJ (2010/0156697-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO : DANIEL VERSIANI CHIEZA E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUIZ CLAUDIO MATTOS RODRIGUES
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ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO O TRIBUNAL A QUO, A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DOMÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 276, IV, DO
CPC), PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO
1. Trata-se de recurso especial fundado no art. 105, III, &quot;a&quot;, da Constituição da República e interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. IMPROVIMENTO.
1. A ação foi ajuizada em 02.04.2008 e, até a data da prolação da sentença terminativa (02.09.2009), simplesmente ainda não havia sido realizada a citação do
réu, restando ausente pressuposto processual objetivo, sem o qual não se pode consentir na continuidade do feito.
2. A citação deixou de ser realizada porque a autora não logrou êxito em indicar o endereço correto e atual do réu, expondo a sua inaptidão processual por
inobservância do disposto no art. 282, II, do Código de Processo Civil.
3. Não bastasse a falha da petição inicial que acabou por permitir o prosseguimento improfícuo desta ação por longo tempo, a autora sequer requereu a citação
do réu por edital, dentro do prazo de noventa dias, a teor do artigo 219 do CPC.
4.Não sendo o fundamento da extinção o abandono da causa, mas a ausência de pressuposto processual de cunho objetivo, descabe cogitar da necessidade de
prévia intimação pessoal da autora.
5. O Poder Judiciário tem por escopo a solução dos conflitos a ele submetidos, não se constituindo órgão consultivo à disposição dos litigantes.
6. Apelação a que se nega provimento (fl. 81).
Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados (fls. 90/95).
A recorrente alega que o art. 535, II, do CPC foi violado, pois, apesar da oposição de embargos declaratórios, a Corte de origem não teria se pronunciado a
respeito do disposto no art. 267, III e § 1º, do mesmo diploma legal.
Além disso, aponta este último preceito normativo como contrariado, ao argumento de que deveria ter sido foi intimada pessoalmente para, em 48 (quarenta e
oito) horas, promover atos e diligências cabíveis.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 111).
Admitido o recurso especial (fls. 112/113), subiram os autos a esta Corte.
É o relatório. Decido.
2. O apelo extremo não prospera.
De início, não encontra amparo o inconformismo no pertinente à alegação de ofensa ao artigo 535 do CPC, haja vista que foram enfrentadas todas as questões
jurídicas relevantes para a solução da controvérsia de maneira suficientemente fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado
pela recorrente.
A par disso, a ação monitória proposta pela recorrente foi extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 267, IV, do CPC.
O Tribunal de origem manteve a sentença, afastando a necessidade de intimação pessoal para a extinção quando esta ocorrer por ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Cumpre reproduzir o seguinte excerto do acórdão local, que evidencia tal assertiva:
(...)
Logo, não houve a implementação do primeiro e mais importante pressuposto processual objetivo, qual seja, a citação.
Verificada a ausência de algum dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cumpre ao julgador decretar a extinção do
feito.
Outrossim, não sendo o fundamento da extinção o abandono da causa, mas a ausência de pressuposto processual de cunho objetivo, descabe cogitar da
necessidade de prévia intimação pessoal da apelante (fl. 78).
Nasrazões desenvolvidas pela recorrente, o fundamento em destaque não foi objeto de combate, permanecendo incólume, o que atrai a incidência, por analogia,
da Súmula 283/STF, segundo a qual: &quot;É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles&quot;.
3. Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2011.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/03/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART.
267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO.
Incumbe ao autor localizar o correto endereço do réu para ser citado, nos termos e prazos do artigo 219, §§ 2º e 3º, do CPC.
Quando o autor, após diversas diligências, não logra êxito em localizar o endereço correto do réu, inviabilizando, assim, sua citação, impõe-se a
extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Apelo do autor conhecido e não provido.(20090710233540APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado em 16/11/2011, DJ
24/11/2011, p. 228). (grifo nosso)
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE.
Evidenciada a contumácia do autor em promover a citação dos réus, inclusive após a intimação do patrono para impulsionar o feito, é de rigor a
extinção do processo com fulcro no art. 267, IV, do CPC.
A obediência aos prazos processuais atende ao princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(20100110736483APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado em 16/11/2011, DJ 21/11/2011 p. 140). (grifo nosso)
Diante da existência de inúmerosprecedentes do STJ sobre a matéria, e estando a sentença em conformidade a estes, nego provimento ao recurso.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
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NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
I - Os embargos de declaração manifestamente intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes do STJ.
II- Apelo não conhecido.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Codó, Dr. José Cândido Martins de Oliveira, que homologou o pedido de desistência da Ação Executiva, condenando o exequente ao pagamento de custas em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Alegou o autor que contra a sentença que extinguiu o feito homologando o pedido de desistência opôs embargos de declaração em 30/03/2012, o qual foi
considerado intempestivo, razão pela qual apelou requerendo a reforma da decisão, uma vez que a publicação da sentença ocorrida em 20/01/2012 não seria
válida.
Argumentou que na referida publicação não constou a condenação em custas, sendo que apenas teve conhecimento integral do teor da decisão através do
mandado de intimação cumprido pelo oficial de justiça, que fora juntado aos autos em 26/03/2012, razão pela qual aduz que os declaratórios opostos seriam
tempestivos.
Assim,requereu o provimento do recurso para que seja excluída da condenação em custas, pois estas devem obedecer à tabela instituída pela Lei nº 9.109/2009
e não no percentual de 10% (dez por cento) como fixado na sentença.
Ausentes as contrarrazões.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, esta se manifestou pelo não conhecimento do apelo.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 557 do CPC, tendo em vista que o desiderato seria o mesmo, seja nesta forma, seja
através de julgamento pelo colegiado.
Ressalto que o STJ, em reiterados julgados, já manifestou o posicionamento de admitir o julgamento pelo relator de forma monocrática nos casos em que há
entendimento pacificado no órgão fracionário.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A
QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Aaplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao
isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o
processofosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, visa desobstruir as
pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Prevalência do valor celeridade à luz do
princípio da efetividade (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg
no REsp 805.432/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ
24.04.2006 e; AgRg no REsp 743.047/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 4. In casu, o acórdão hostilizado denota a perfeita
aplicação do art. 557, do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra
odeferimento ou indeferimento da tutela antecipada initio litis. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 01.09.2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04.04.2005 e
RESP 673.291/CE, DJ 21.03.2005. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidospela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado
no DJ de 09.05.2005. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.173/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
03/04/2008).
Inicialmente cumpre-me analisar os requisitos de admissibilidade do presente apelo.
Verifica-se que o presente apelo foi protocolado contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença que homologou o
pedido de desistência da ação executiva e condenou a exequente, ora apelante, ao pagamento de custas.
Sustentou a apelante que os embargos seriam tempestivos, pois a publicação da sentença, ocorrida em 20/01/2012, não seria válida, porquanto dela não
constou a parte referente a condenação em custas, sendo que apenas teve ciência de todo teor da decisão quando do cumprimento do mandado de intimação, o
qual fora juntado aos autos em 26/03/2012, fl. 69.
Ocorre que a publicação da sentença pode ocorrer de forma resumida, " bastando a publicação de suas conclusões, os nomes das partes e de seus advogados,
sendo que a omissão de um deste quando a parte está representada "in solidum" por dois, não constitui causa de nulidade". (STF-RT 541/281)
Assim, o prazo para a interposição dos embargos, no presente caso, deve ser contado da publicação da sentença, ou seja, do dia 20/01/2012, sendo
manifestamente intempestivos os embargos protocolados em 30/03/2012, ainda, que tenha havido a segunda intimação por mandado.
Nesse contexto, sendo intempestivos os embargos mostra-se intempestiva a apelação, já que os embargos manifestamente intempestivos não interrompem o
prazo da apelação. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO RECURSAL. EXCEÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO-CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO. EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. DOMICÍLIO INCERTO. NÃO SABIDO.
1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 538 do CPC, exceto quando intempestivos.
Precedentes.
2. No caso presente, torna-se inviável a análise da legalidade e da constitucionalidade da taxa de coleta de resíduos sólidos e urbanos, tendo em vista a falta de
prequestionamento desta tese jurídica no âmbito do acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 211/STJ.
3. Ademais, é vedado o exame de violação direta à Constituição Federal/1988, em recurso especial, tendo em vista a natureza vinculada da fundamentação
deste apelo, de acordo com o art. 105, inciso III, da CF, e diante da competência exclusiva do STF para tal espécie de apreciação. Precedentes.
4. A notificação por edital do lançamento do crédito tributário só se justifica quando o sujeito passivo encontra-se em local incerto e não sabido, devendo, nos
demais casos, ser realizada pessoalmente e por escrito. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
(REsp 1199572/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010).
&quot;Os embargos de declaração interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, nos termos do art. 538 do CPC, exceto quando intempestivos&quot; (REsp 1.199.572/MG).
Logo, não há que se conhecer do presente apelo, visto que o prazo transcorreu sem interrupção, tendo se esgotado em 06/02/2012 (segunda-feira) e o mesmo
só foi protocolado em 04/07/2012 (quarta-feira) - fl. 84.
Ante o exposto, não conheço da presente apelação, por carecer de requisito de admissibilidade extrínseco atinente à tempestividade, a teor do artigo 508 do
Código de Processo Civil.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 3050/2013– SÃO LUIS/MA.
AGRAVANTE:Joncleyton Agnaldo Lima de Lemos
PROCURADORA:Marcus Vinicius J. Cutrim Cardoso
AGRAVADO:Estado do Maranhão
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joncleyton Agnaldo Lima de Lemos contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luis/MA, que, nos autos da
Ação Ordinária nº. 55471/2012, em face ao Estado do Maranhão, ora agravado, indeferiu a tutela antecipada.
Inconformado, o agravante alega, basicamente, em suas razões recursais de fls. 03/21, que prestou concurso público para o
Estado do Maranhão, seguindo as disposições do Edital nº 001/2009, para o cargo de professor Ensino Médio Regular – Disciplina
História – Município de São Mateus/MA, tendo sido aprovado e classificado em 5º lugar, para o cargo que oferecia 1 (uma) vaga.
Aduz que o Estado do Maranhão ao ofertar vagas em processo seletivo simplificado, através do edital nº 001/2012 – SEDUC, para
o mesmo cargo para o qual foi aprovado, fez surgir direito subjetivo do agravante à nomeação por haver ainda candidatos
habilitados para o qual o mesmo obteve regular aprovação.
Requereu, a concessão da liminar para que o agravado determine a convocação imediata do agravante para o cargo no qual foi
classificado e aprovado. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/91.
É o breve relato. Passo a decidir.
Inicialmente, verifico que o presente recurso merece ser conhecido, por ser tempestivo e por está instruído com as peças
obrigatórias a sua interposição.
Observo, do exame acurado dos autos, que assiste razão ao agravante, senão vejamos.
A Secretaria de Estado da Educação realizou concurso público de provas e títulos para os cargos de professor de ensino médio,
na disciplina de História, para o qual foram nomeados 07 (sete) aprovados, tendo o agravante logrado aprovação e se classificado
em 5º lugar.
Destarte, não obstante ele ter sido classificado fora do número de vagas ofertadas no concurso público em comento, possui direito
liquido e certo por ter sido preterido após a contratação temporária de professores pelo Governo do Estado do Maranhão.
É que o processo seletivo meritório, de que trata o Edital nº Edital nº 003/2009, não atendeu às disposições insertas no art. 2º, VII,
da Lei Estadual nº 6915/97, que reza:
“Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
[...]
VII - admissão de professores para o ensino fundamental, ensino especial, ensino médio e instrutores para oficinas pedagógicas e
profissionalizantes, desde que não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados.” – grifei.
Verifico, portanto, que a contratação temporária de professores, na realidade, mascara uma contratação precária, vez que o
agravado, nos termos do dispositivo legal supracitado, não poderia contratar professores temporários sem antes assegurar a
nomeação daqueles aprovados no concurso de provimento efetivo.
Nesse sentido, esta signatária em diversas oportunidades já explicitou suas razões, filiando-se ao entendimento de que a
aprovação de candidatos fora do número de vagas oferecidas se convola em direito líquido e certo à nomeação quando
comprovado que a contratação temporária de terceiros para o mesmo cargo não ocorreu pautada na exceção prevista no art. 37,
IX da CF.
Para tanto, transcrevem-se as ementas de julgamento de processos semelhantes que corroboram o meu entendimento, inclusive
demonstrando à possibilidade de deferimento de tutela antecipada nesses casos. A exemplo:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CADIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. REJEIÇÃO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I – A nomeação de candidato, por força de ordem judicial, não viola o
direito dos demais candidatos não beneficiados pela decisão, ainda que tenham sido melhor classificados. Precedentes. Preliminar
Rejeitada. II - A aprovação de candidatos fora do número de vagas oferecidas apenas se convola em direito líquido e certo à
nomeação quando comprovado que a contratação temporária de terceiros para o mesmo cargo não ocorreu pautada na exceção
prevista no art. 37, IX da CF. III – Entretanto, a mera expectativa se convola em direito de fato a partir do momento em que, dentro
do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em
flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. IV – No
caso dos autos, foram efetuadas contratações temporárias por questão de necessidade e oportunidade referentes ao cargo para o
qual os impetrantes foram devidamente aprovados em concurso público, ou seja, a Administração pública efetuou a contratação
para a mesma função dos cargos para os quais os impetrantes foram aprovados, em afronta ao inciso V - do art. 2º da Lei Estadual
nº. 6.915/97, demonstrando, claramente, a necessidade de pessoal na Rede Pública de Ensino. VI - Segurança concedida, mas
denegada em relação ao impetrante Francisco Geovane C. de Sousa, ante a ausência de prova pré-constituída em seu favor.
(TJMA, MANDADO DE SEGURANÇA NO 8225/2010, Relatora: Desembargadora Raimunda Santos Bezerra, julgado em 1º DE
JULHO DE 2011).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. ACOLHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM
CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO.
DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I – A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito
à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II - Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do
momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento
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de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo
cargo ou função. Precedente do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. DJE
22/11/2010). III - A realização de processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou manifesta afronta à Lei
Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, especificamente
do inciso VII do seu art. 2º. IV - Com efeito, a disposição legal acima referida é clara no sentido de que somente haverá
necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores na Rede Estadual de Ensino acaso
não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. V - A atividade de docência é permanente e
não temporária. Ou seja, não se poderia admitir que se façam contratações temporárias para atividades permanentes, mormente
quando há concurso público em plena vigência, como no caso em apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é uma
burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI – Segurança concedida. (TJMA, MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 20.488/2010, Relator Desembargador Marcelo Carvalho Silva, julgado em 4 de fevereiro de 2011).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA EM OUTRO CARGO INCOMPATÍVEL. ACUMULAÇÃO DE
FUNÇÕES PÚBLICAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. I – Decisão recorrida
que deferiu nomeação e posse da agravada, não se encontra nas hipóteses de impossibilidades legais de deferimento de
liminar contra a Fazenda Pública. Argumento rejeitado. II – Merece reforma a decisão de primeiro grau que determinou a
nomeação e posse de concursada aprovada, já ocupante de função pública. Impossibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos
técnicos. III – Não merece prosperar o argumento de que o cargo de professor é igual ao de supervisor escolar. Possuem funções
específicas e diferentes uma da outra, encontrando-se em carreiras distintas, ex vi do Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº
6.110/94) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). IV – O artigo 37, XVI, da CF elenca as hipóteses
de acumulação de cargos públicos, não sendo a situação dos autos, sobretudo porque a função de supervisor escolar não é igual a
de professor. V – Agravo provido. (TJMA, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 027297/2009 – SÃO LUÍS/MA, Relator:
Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, julgado em 20 de maio de 2010).
O periculum in mora reside no fato de que, em tese, o agravante está sendo preterido no cargo em que foi devidamente aprovado
através de concurso público.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Notifique-se o magistrado de a quo acerca do conteúdo desta decisão. Intime-se o
agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, não havendo recurso desta decisão, remetam-se os autos à
Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Em seguida, voltem-me conclusos.
A presente decisão servirá como mandado/ofício.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de fevereiro de 2013.
Desembargadora Raimunda Santos Bezerra
Relatora
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5746/2013
AGRAVANTE:Domingos Luis Gomes da Silva
ADVOGADO:Pedro Leonel Pinto de Carvalho
AGRAVADO:Marcelo Jorge Torres
RELATORA:Desª. Raimunda Santos Bezerra
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto por Domingos Luis Gomes da Silva, que
irresignado contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Comarca de São Luis/MA, nos autos do Processo
nº 21.633/2010, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Sustentou a agravante em suas razões, fls. 03/10, que não se pode mensurar o grau de pobreza, pelo simples fato de ser
empresário e morador de área nobre da Capital, mas sim pelos documentos acostados nos autos, que comprovam que ele não
pode pagar as custas processuais sem que comprometa seus rendimentos mensais.
Alega que a Lei nº 7.115/83, em seu art. 1º, afirma que, sob as penas da lei, a declaração de pobreza, quando firmada pelo
interessado ou por seu procurador, goza de presunção de veracidade.
São estes, em linhas gerais, os argumentos pelos quais pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o
provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar deferida, reformando a decisão.
Eis o breve relatório.
Inicialmente, saliento que julgarei monocraticamente o presente recurso, pois o desfecho seria o mesmo se julgado perante o
órgão colegiado. Nesse contexto, registro que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa possibilidade, conforme
transcrição do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREPARO. MOMENTO ADEQUADO. INTERPOSIÇÃO DO APELO. ERRO NA JUNTA DO PREPARO.
REVOLVIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos
termos do artigo 557 do CPC, pode o Relator decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível ou em
confronto com jurisprudência pacificada do respectivo Tribunal, em homenagem ao princípio da celeridade processual.
[...]” (AgRg no REsp 1116184 / PR; Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do Tj/Rs); Órgão julgador:
3ª Turma; Data do Julgamento 17/08/2010; DJe 25/08/2010) (Grifei)
Pois bem.
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O recurso deve ser conhecido, pois presentes todos os requisitos que lhe são peculiares.
A matéria discutida nos autos é apreciada corriqueiramente nesta Corte, razão pela qual adianto, desde logo, que assiste razão ao
recorrente, pois existe presunção relativa militando a favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça gratuita. Assim, o
benefício da assistência judiciária gratuita será concedido tão-somente aos que preencham os requisitos legais, com fulcro no art.
5º, inciso LXXIV da CF/88 e na Lei nº. 1.060/50, Lei de Assistência Jurídica, preenchendo, portanto, o requisito da fumaça do bom
direito.
A decisão do magistrado de base afirma que a ora Agravante possui condições de arcar com as custas processuais unicamente
com base na sua profissão e por ser morador de área nobre de São Luis, o que, ao meu ver, se consubstancia em um conjunto
probatório extremamente frágil, não preenchendo o requisito necessário, qual seja: existência de fundadas razões.
Em recente decisão o STJ pacificou o posicionamento de que, nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei 1.060/1950, o postulante da
assistência judiciária gratuita, por meio de simples declaração de pobreza, faz jus, em tese, à concessão do benefício, porquanto
sua declaração possui presunção juris tantum de veracidade. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL - OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - CASO CONCRETO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 211/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A
jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 2.- A assistência judiciária, em consonância
com o disposto na Lei n.º 1.060/50, depende da simples afirmação da parte interessada na própria petição inicial de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo,
nada impede que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, proceda o magistrado à aferição da real
necessidade do requerente, análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto. Precedentes. 3.- O
acolhimento das alegações da agravante não dispensa o reexame de prova. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo
demandaria a incursão no conjunto probatório para concluir-se da forma requerida pelo Recorrente. Incide nesse ponto a Súmula
7/STJ. 4.- A matéria tratada nos demais dispositivos legais tidos por violados não foi objeto de debate no Acórdão recorrido e no
Acórdão dos Embargos de Declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial.
Incidência da Súmula 211/STJ. 5.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1210229 / RJ Ministro SIDNEI BENETI
DJe 01/02/2012)
Finalmente, é importante ressaltar que a outra parte pode impugnar, em qualquer fase da lide, a concessão do benefício, provando
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais à sua concessão, como preceitua o artigo 7º, da Lei 1.060/1950, já que
não compete ao requerente do benefício provar o seu estado de pobreza, cabendo tal ônus à parte.
PELO EXPOSTO, em homenagem ao princípio da celeridade processual, dou, monocraticamente e de plano, provimento ao
recurso, para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo agravante.
Notifique-se o magistrado a quo sobre o conteúdo desta decisão, cuja cópia servirá ofício.
Publique-se. Intime-se
São Luís, 06 de março de 2013.
DESEMBARGADORA RAIMUNDA SANTOS BEZERRA
RELATORA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3928/2013 (0000879-03.2013.8.10.0000) – SÃO
LUÍS
Agravantes
: Aldenir Inácio da Silva e outros
Advogados
: Luiz Henrique Falcão Teixeira e outros
Agravado
: Estado do Maranhão
Procurador
: Rogério Farias de Araújo
Relator
: Desembargador Kleber Costa Carvalho
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldenir Inácio da Silva e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís nos autos de ação ordinária que movem em desfavor do Estado do Maranhão,
ora agravado, que declarou, em liquidação de sentença, a inexistência de quaisquer diferenças remuneratórias a serem pagas aos
agravantes em razão da conversão do cruzeiro real para URV.
Os recorrentes asseveram que a decisão atacada baseou-se em um único fundamento (compensação com reajuste salarial), não
observando diretamente o art. 22, VI, da Constituição Federal, bem como divergindo da pacífica jurisprudência do STF e STJ, no
sentido de que a extensão da norma editada pela União (Lei n.º 8.880/94) – que instituiu o Plano Real e regulou o mecanismo de
conversão de vencimentos em unidades reais de valor (URV) – é de aplicação obrigatória por todos os entes federados e
independe de lei local, por se inserir no âmbito de competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário.
Sustentam que o mecanismo de conversão de moedas, preços e salários, instituído pela referida lei federal, não estabeleceu
reajuste salarial ou revisão geral de vencimentos, não tendo subsidiado política salarial remuneratória de servidores públicos, mas,
tão somente, limitado-se a reestruturar o sistema monetário, motivo pelo qual seria incabível a compensação das perdas salariais
ocorridas por ocasião da aplicação incorreta das regras estatuídas pela Lei nº 8.880/94.
Aduzem, ainda, que a manutenção da decisão vergastada poderá causar dano grave e de impossível reparação aos agravantes,
uma vez que a declaração de “liquidação zero” ensejará o arquivamento do feito, pugnando, ao final, pela concessão de efeito
suspensivo ao agravo, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, nos termos do pleito liminar.
Pedido de efeito suspensivo formulado.
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Ponho termo ao recurso de forma prematura, inaudita altera pars, por questão de ordem pública, constrita ao juízo negativo de
delibação.
In casu, constato a ausência do requisito de admissibilidade intrínseco relativo ao cabimento, pois não ser o agravo de instrumento
o recurso adequado à impugnação da decisão a quo.
Ressalto que, em regra, nos termos do art. 475-H do CPC, “ da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento”, disposição
que se coaduna à reforma promovida pela Lei nº 11.232/05, que, entre outras coisas, estabeleceu o processo sincrético, fundado
apenas em etapas distintas do procedimento ordinário, sem que haja processos autônomos, isto é, uma segmentação entre a fase
cognitiva e executiva, não sendo, inclusive, necessária a realização de nova citação.
A partir dessa alteração legislativa, portanto, o rito ordinário previsto no CPC para as obrigações de pagar quantia certa passou a
ser composto de um conjunto de pretensões de conhecimento, de liquidação e de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o
julgamento dessas duas últimas deve ser atacado, de praxe, por agravo de instrumento (art. 475-H e 475-M, § 3º, 1ª parte, CPC).
Todavia, se as decisões proferidas em sede de liquidação (arts. 475-A a 475-H, CPC) e de cumprimento de sentença (arts. 475-I a
475-R) implicarem na extinção do processo, julgando improcedentes os pedidos dos autores, não terão natureza jurídica de
decisão interlocutória, mas de autêntica sentença (art. 162, § 1º, CPC), contra a qual caberá apelação (art. 513, CPC), e não
agravo.
Esse entendimento pode ser confirmado a partir da literalidade do art. 475-M, § 3º, do CPC, que trata do julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis:
A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução,
caso em que caberá apelação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) (sem grifos no original)
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado o cabimento da apelação em face de provimento judicial que resolve a liquidação
pondo fim ao processo, ipsis litteris:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO JUDICIAL QUE, EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Ao dispor que "Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento", o art. 475-H do CPC está disciplinando o que
comumente ocorre, ou seja, que a decisão se limite a resolver o incidente de liquidação, fixando o quantum debeatur a ser objeto da
execução forçada subseqüente.Todavia, se o ato judicial proferido no âmbito do incidente de liquidação extingue o próprio
processo, determinando inclusive o arquivamento dos autos, sua natureza já não será de simples decisão interlocutória que
"decide a liquidação", mas de verdadeira sentença (CPC, art. 162, § 1º), contra a qual o recurso cabível será o de apelação
(CPC, art. 513). 2. Recurso Especial improvido. (REsp 1090429-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em
20/05/2010, DJe 26/05/2010) (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. RECURSO CABÍVEL.
1. O provimento judicial que resolve a liquidação de sentença via de regra não determina fim ao processo, permitindo apenas que se
avance para a fase de cumprimento da sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC.
2. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em
que terá natureza de sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1291318-RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 07/02/2012, DJe
24/02/2012) (sem grifos no original)
E ainda: REsp 1065612/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; REsp 1197267-RJ,
Rela. Mina. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010; AgRg no REsp 1030898-RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 3ª Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011; AgRg no Ag 1257123-SP, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011.
No caso em apreço, o juízo a quo, ao proferir a decisão de fls. 22-28, pôs fim ao incidente de liquidação de sentença, extinguindo o
processo, em razão da inexistência do quantum debeatur, a implicar no reconhecimento da chamada “liquidação zero”, “com dano
zero” ou “sem resultado positivo”.
Nada obstante tenha lançado mão de outros termos (“ declaro a inexistência de qualquer diferença remuneratória a ser paga aos
autores”), o juiz primevo, material e efetivamente, extinguiu o processo, por entender que o quantum debeatur é zero, o que tem
sido admitido pelo STJ (REsp 802011-DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009; REsp 1170338RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010; REsp 1011733-MG, Rel. Min. Massami
Uyeda, 3ª Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 26/10/2011).
Desse modo, a decisão vergastada, por colocar termo ao processo, não tem natureza de decisão interlocutória, mas de sentença,
motivo pelo qual deveria ser objeto de apelação, e não de agravo, nos termos acima assentado.
Com amparo nesses argumentos, com base em iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e na forma do art. 557,
caput, do CPC, deixo de apresentar o vertente agravo à Primeira Câmara Cível para, monocraticamente, negar-lhe seguimento,
por ser manifesta a sua inadmissibilidade, já que carente do pressuposto recursal atinente ao cabimento.
É como julgo.
Publique-se.
São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2013.
Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 40285/2012 (0006867-39.2012.8.10.0000) –
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
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Neide Gomes
Leonardo Luiz Pereira Colácio
Município de Olho D’água das Cunhãs
Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Neide Gomes em face da decisão (fls. 30-31) proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Olho D’água das Cunhãs nos autos de mandado de segurança deduzido contra ato
supostamente ilegal do Secretário de Educação daquela municipalidade.
Em suas razões recursais (fls. 03-10), a recorrente sustenta a ausência de motivação do ato administrativo que determinou a
mudança de sua lotação para unidade funcional situada em local de difícil acesso e distante da sede do Município, revelando-se
ilegal e arbitrário.
Liminar indeferida às fls. 37-38.
Informações do juízo a quo às fls. 53-54.
Pedido de reconsideração negado à fl. 56.
Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 58-60, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 557, caput, do CPC, para decidir monocraticamente o presente
agravo de instrumento, visto que já há jurisprudência firme nos Tribunais Superiores acerca do tema trazido a este segundo grau.
É que, na esteira da atual jurisprudência do STJ, a modificação da lotação de servidores públicos é ato discricionário da
Administração, baseado nos ditames da oportunidade e conveniência, tendo em vista o atendimento do interesse público e a
necessidade de serviço.
Nesse sentido, cito alguns precedentes representativos da matéria:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO
DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.
1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua
oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço.
Precedentes.
2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe
ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se
aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS nº 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, DJ
17/9/2007).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 32262-MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, STJ, 1ª Turma, julgado em 28/09/2010,
DJe 22/11/2010)
No mesmo sentido: REsp 856511-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, STJ, 5ª Turma, julgado em 29/10/2009, DJe 07/12/2009; RMS 19053MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/05/2005, DJ 27/06/2005.
De igual modo, tem proclamado o STJ a discricionariedade da Administração Pública nas hipóteses de pedido de remoção de
servidores desamparadas de requisitos legais, que, em última análise, implicam em alteração de lotação, motivo pelo qual, mutatis
mutandis, podem balizar o exame do caso em apreço, a exemplo dos seguintes julgados: RMS 33187-BA, Rel. Min. Humberto
Martins, 2ª Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011; AgRg no RMS 32635-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma,
julgado em 17/02/2011, DJe 01/03/2011.
Vejo, portanto, que o Município de Olho D’água das Cunhãs pode alterar a lotação da agravante para atender às necessidades de
serviço, notadamente quando se vislumbra que aos servidores não é estendida a prerrogativa da inamovibilidade assegurada aos
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público pela Constituição Federal, bem assim que a recorrente já exerceu suas
atividades na unidade funcional para qual foi atualmente designada (Escola Municipal Vitorino Cabral – fl. 26)
Ressalto que, em verdade, os atos administrativos devem obedecer ao princípio da motivação, motivo pelo qual tem que ser
declinadas as razões de sua prática.
Todavia, no caso em exame, não há qualquer indício nos autos de que o ofício de comunicação de mudança da lotação (fl. 28) não
tenha sido antecedido de regular procedimento administrativo, assim como não restou demonstrado inequivocamente a alegada
“perseguição política” ou a ocorrência de qualquer hipótese de manutenção da lotação como direito subjetivo do servidor, não
tendo a agravante, por conseguinte, desincumbido-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC),
de sorte que deve se submeter ao juízo de discricionariedade da Administração.
Com amparo nesses fundamentos, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e na forma do art. 557, caput, do CPC, deixo de
apresentar o presente recurso à colenda Primeira Câmara Cível, para, monocraticamente, NEGAR SEGUIMENTO ao agravo, por
ser manifestamente improcedente.
Publique-se.
Intimem-se.
São Luís (MA), 19 de dezembro de 2012.
Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.508/2013- PAÇO DO LUMIAR
NÚMERO ÚNICO: 0000478-22.2011.8.10.0049
APELANTE: AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Advogado: Dr. Allan Rodrigues Ferreira
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APELADA: MARIA ANTONIA SANTOS
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Cuida-sede Apelação Cível interposta por Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A., contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Paço do Lumiar, Dra. Jaqueline Reis Caracas, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem julgamento de mérito, nos termos do
art. 267, IV, do CPC.
Constato, inicialmente, que tanto a procuração quando o substabelecimento juntados na inicial perderam a validade, pois o prazo de vigência expirou em 07 de
abril de 2011 e 06 de abril de 2011, respectivamente (fls. 06/07).
Desse modo, em observância ao princípio da economia processual e do acesso à justiça, determino seja intimado o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso por irregularidade formal.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

Segunda Câmara Cível
ACÓRDÃO Nº 126250/2013
Sessão do dia 12 de março de 2013
Apelação Cível nº 4972-45.2009.8.10.0001 (11497/2012) – São Luís/MA
Apelante : Vitorino Martins Sampaio
Advogados : José Maria Diniz e Liz Cristina de Melo Brito
Apelada : Eliza da Conceição Penha Mahom
Advogado : José Costa Ferreira
Relator : Desembargador Vicente de Castro
Revisora : Desembargadora Nelma Sarney Costa
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
INSPEÇÃO JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRERROGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. A teor do que preceitua o art. 239, par. ún., do Regimento Interno deste Tribunal, a assistência judiciária, quando requerida na
petição do recurso ou na inicial da ação originária, será decidida pelo relator.
II. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes, não havendo óbice à inspeção judicial in loco, mormente quando o magistrado indica, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento.
III. Apelação provida parcialmente, apenas para conceder as benesses da assistência judiciária postulada em sede do apelo.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 11497/2012, os Senhores Desembargadores da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, “unanimemente, deram provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator”.
Desembargador Vicente de Castro
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0010028-25.2010.8.10.0001 Protocolo Nº: 0000262013
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
ADVOGADO(A)(S): MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA
APELADO: ERINALDO SANTOS ALMEIDA,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamento S/A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da
capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a inicial ante a ausência de recolhimento das custas, determinando o seu cancelamento na
distribuição, na forma do art. 257 do CPC.
Em suas razões recursais, em suma, o Apelante aduz que a inicial foi indeferida de maneira equivocada sob alegação de ausência de recolhimento das custas.
Contudo, as custas foram devidamente efetuadas.
Requer o provimento da apelação para anular a decisão atacada e retorno dos autos ao juízo de base.
Não houve contrarrazões da apelada (conforme certidão fl. 45).
A Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Maria Luiza Ribeiro Martins Cutrim deixou de se manifestar sobre o mérito.
É o relatório.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
De outro lado, o relator pode, agora, dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do
próprio tribunal ou de tribunal superior. (...) A norma aplica ao relator, de qualquer tribunal e de qualquer recurso&quot;. (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - 6ª ed. - 2002 - Ed. RT - nota 10 - p. 930)
Arespeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso de apelação, cumpre pontuar que o "novo&quot; art. 557 do CPC tem como escopo
desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado possam ser apreciados o
quanto antes possível.
Poressa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários à jurisprudência consolidada no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores
deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se,
portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que norteiam direito processual moderno. (...) (REsp 226724/RS, Rel.
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Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 99).
(Grifamos)
Em seu recurso, o apelante alega que o juiz de base se equivocou ao indeferir a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob a alegação da ausência
das custas.
Merece razão o pleito do apelante. Vejamos.
Compulsando dos altos, verificamos que houve devidamente o recolhimento das custas conforme fls. 22 e 23. Dessa maneira, merece reparo a sentença de
primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Razão pela qual os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja reconhecido o recolhimento das custas processuais de acordo com os documentos
das fls. acima mencionadas.
Ante ao exposto, em consonância com o art. 557 do CPC, dou provimento à Apelação para anular a decisão atacada, determinando o retorno dos autos ao
primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0022283-44.2012.8.10.0001 Protocolo Nº: 0010612013
APELANTE: CELENE COUTO CASTELO BRANCO,
ADVOGADO(A)(S): ALICE MICHELINE MATOS
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO,
PROCURADOR(A)(ES): MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão, face à decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que,
nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido.
Adoto como relatório a parte dispositiva do parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls.146/150), que por meio do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho,
opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo para reformar a sentença de base em todos os seus termos.
É o relatório. Passo a decidir.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
De outro lado, o relator pode, agora, dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do
próprio tribunal ou de tribunal superior. (...) A norma aplica ao relator, de qualquer tribunal e de qualquer recurso&quot;. (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - 6ª ed. - 2002 - Ed. RT - nota 10 - p. 930)
A respeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso ora em análise, cumpre pontuar que o"novo&quot; art. 557 do CPC tem como
escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado possam ser
apreciados o quanto antes possível.
Poressa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários à jurisprudência consolidada no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores
deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se,
portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que norteiam direito processual moderno. (...) (REsp 226724/RS,
Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 99).
(Grifamos)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na sessão plenária do dia 06.12.2006, acolhendo o incidente de assunção de competência, julgou o
mérito do recurso de apelação cível n.° 4530/2006 e pacificou a jurisprudência da Corte, produzindo um acórdão paradigma, o qual restou assim ementado:
"Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Apelação. Servidor do Poder Executivo estadual. Conversão de cruzeiro real para URV. Perda salarial. Juros de
mora. Data variável do efetivo pagamento. Valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Relevante questão de direito. Conveniência de se
compor divergência entre Câmaras do Tribunal de Justiça. Tribunal Pleno. Incidente de assunção de competência.
Constatada a divergência de julgados no âmbito dos órgãos fracionários do Tribunal quanto ao fato de os servidores do Poder Executivo estadual terem sofrido
ounão perda salarial e em que ordem percentual, decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, o que consubstancia relevante questão de direito, é de ser
acolhida a instauração do incidente de assunção de competência para que o Tribunal Pleno decida a matéria, produzindo julgamento padrão, com o fito de evitar
a perplexidade e a insegurança jurídica.
A constatação de que no Estado do Maranhão os pagamentos dos servidores públicos foram efetuados com base numa tabela móvel elide a presunção de que
os servidores do Poder Executivo recebiam suas remunerações e proventos no dia 30 de cada mês ou após esta data, ressaindo daí a possibilidade de que
tenha havido perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento,
observadas as datas dos efetivos pagamentos constantes de tabela oficial, aplicando-se juros de mora de 6% ao ano, nos termos da Lei nº 9494/97, excluindose, porém, o período atingido pela prescrição qüinqüenal de que trata o art. 1º do Dec. 20.910/1932.
Apelação conhecida e parcialmente provida"[1].
Por seu turno, deve-se destacar aresto do Superior Tribunal de Justiça ante sua relevância para o deslinde da presente causa, no qual aquela Corte Superior
passou a entender que a recomposição salarial por perdas na conversão de Cruzeiro Real para URV, em razão do Plano Real, também era devida aos
servidores do Poder Executivo, desde que provada a adoção pelo Estado de data de pagamento diferente do último dia do mês, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE. PLANO REAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/94. 11,98%. INAPLICÁVEL AOS SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO.
I- Já está pacificado nesta Corte que o índice de 11,98% só é devido aos servidores públicos federais do executivo, legislativo e ministério público, cujos
vencimentos estão submetidos à norma do art. 168 da Constituição Federal.
II- Os servidores do Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, em razão da indevida aplicação da Lei Estadual nº 6.612, de 16.05.1994, na conversão dos
seus vencimentos em URV, fazem jus à diferença de reajuste, calculado com base na Lei Federal nº 8.880/94.
III- No caso, deve ser apurado o real percentual de reajuste em liquidação de sentença, devendo, porém, ser limitado ao patamar máximo de 11,98%, porquanto
não houve recurso dos agravados da decisão que reconheceu tal percentual. Aplicação do princípio do non reformatio in pejus.
IV-Agravo regimental provido em parte. Processo AgRg no REsp 741591 / RN, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2005/0059923-9, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER (1109), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/03/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 10.04.2006 p. 283
Portantoé irrelevante o fato dos servidores serem ou não integrantes dos já mencionados Poderes e do parquet, pois o que realmente deve ser levado em conta
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é a caracterização de prejuízo. Por essa razão, possuem direito a diferença remuneratória advinda da utilização de equivocado critério de conversão da moeda.
Destarte,forte no art. 557, §1º, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei nº. 9756/98 e de acordo com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, dou PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença de base, reconhecendo o direito à recomposição salarial no importe de 11, 98%, pois se constata
que a apelante era servidora do Poder Judiciário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
[1] TJMA, ApCív. 4530/2006 (c/ Incidente de Assunção de Competência), Tribunal Pleno, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, j. 06.12.2006.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000750-95.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0032382013
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL SA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO
AGRAVADO: ROSALINA VIEIRA DE ALENCAR VIANA,
ADVOGADO(A)(S): DAIANE PEREIRA GOMES
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Cruzeiro do Sul S/A em Liquidação Extrajudicial irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA que, nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº. 13452-2012) movida por Rosalina Vieira de Alencar Viana, deferiu
o pedido de liminar para determinar suspensão dos descontos no benefício da parte autora, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por desconto efetuado.
Em suas razões, requer primeiramente o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pois é publico e notório que o Banco Agravante encontra-se
em liquidação extrajudicial.
No mérito, após traçar breve resumo da lide, pugna pela redução da multa fixada haja vista que superior ao valor total do contrato, pleiteando a sua adequação
ao caso concreto, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.
Por fim, considerando presentes os requisitos autorizadores, pugna pela suspensão da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a liminar requerida.
Conforme a norma esculpida no artigo 558, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
Infere-se, pois, que a Agravante, para atingir a sua pretensão, materializada aqui no pedido de efeito suspensivo, deve demonstrar a presença simultânea do
fumus boni iuris e periculum in mora.
Com efeito, nesse momento de cognição sumária, constato a presença dos requisitos autorizadores para a concessão liminar. Justifica-se.
O presente recurso tem por objetivo deferir o benefício da assistência judiciária gratuita e a adequação do valor das astreintes fixadas.
Quanto ao primeiro pleito, entendo que o mesmo não merece prosperar haja vista que o simples fato do banco encontrar-se em liquidação judicial não justifica o
deferimento da gratuidade de justiça, devendo a hipossuficiência de recursos restar sobejamente comprovada nos autos.
Esse é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICAFINANCEIRA PRECÁRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
(...)
2. Ajurisprudência do STJ, firmada no âmbito da Corte Especial, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.103.391/RS, da Relatoria do Ministro Castro Meira, consagrou entendimento, em consonância com a tese já consagrada no Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual cabe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1248242-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 09/06/2011) (sem grifos no
original)
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA
MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
- Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita,
devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de divergência providos. (EREsp 1185828-RS, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011) (sem grifos no original)
Com relação às astreintes fixadas pelo juiz de solo, tenho que, de fato, o valor revela-se desproporcional, haja vista que o valor aproxima-se do valor total do
contrato.
Desta feita, cumpre adequar a multa ao caso concreto, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, por cada desconto efetuado no
benefício da autora, após a intimação desta decisão.
Do exposto, e diante da possibilidade de aferição dos requisitos autorizadores para sua concessão, defiro parcialmente a liminar requerida apenas para reduzir
o valor da multa fixada, indeferindo, no entanto, o benefício da assistência judiciária gratuita.
Nesse jaez, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do presente recurso não ser conhecido.
Após a providência anterior, intime-se o Agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso.
Remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000779-48.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0033482013
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AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSE BORRALHO RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: STELMA REGINA SODRÉ PONTES,
ADVOGADO(A)(S): FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES, LÍCIA VALÉRIA PINTO CAMPOS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-sede Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Luis, contra decisão interlocutória proferida pela M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública da Capital que, no bojo do Mandado de Segurança n° 41894-80.2012.8.10.0001, determinou a imediata nomeação e posse da ora Agravada.
Preliminarmentea Municipalidade suscita preliminar de decadência, visto que o prazo de vigência do concurso encerrou em 30/06/2010, e mais de 02 (dois) anos
depois fora impetrado o mandamus, em 17/10/2012.
Aduz que a impetrante foi aprovada fora do limite de vagas previstas para o concurso, obtendo a 782ª colocação, quando ressalta que mesmo os aprovados
dentro do número de vagas do concurso possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação.
Ademais, aduz que as contratações feitas foram por tempo determinado, apenas para suprir necessidades temporárias.
Com base nesses argumentos, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de base, e no mérito a reforma da decisão de base.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise do pedido liminar formulado.
Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência, visto que o prazo inicial para sua contagem é a data que o impetrante tomou conhecimento do ato coator, e não
há prova de que a Agravada era conhecedora de tal ato antes de 120 (cento e vinte) dias da impetração.
Aconcessão de liminares requer que, sendo relevante o fundamento do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida caso não seja deferida, razão pela
qual deve ser comprovada a presença simultânea da plausibilidade do direito alegado e do risco associado à demora na entrega da prestação jurisdicional.
No caso em apreço, apósa análise do conjunto probatório coligido aos autosvislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar.
Sobre concurso público, a questão está pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, onde se tem decidido reiteradamente que a Administração Pública, com
base no Poder Discricionário, pode avaliar o momento mais adequado, dentro do prazo de validade do certame para a nomeação do candidato aprovado, e que
apenas após o prazo de validade os concorrentes aprovados passam a ter direito liquido e certo à nomeação.
Ademais, a ora Agravada não comprovou a quantidade de pessoas que encontram-se contratadas de forma precária para exercer a mesma função, ou mesmo
se elas continuam no cargo mencionado quando da impetração.
Por outro lado, determinar a nomeação da 782ª colocada no certame, pode levar à quebradeira municipal, visto que o direito dos concorrentes que atingiram até
a 781ª colocação precede ao direito da Agravada, se tornando viável a determinação da nomeação de todos eles, antes a impossibilidade de preterição das
vagas.
Vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E POSSE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DO TERMO FINAL DE VALIDADE DO CONCURSO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público dentro
do número de vagas previsto no edital. 2. A instância ordinária denegou a segurança tendo em vista que nenhum candidato que precede ao recorrente na
ordem classificatória foi nomeado e o prazo de validade do concurso público ainda não expirou. 3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em
síntese, que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual candidato aprovado dentro do número de vagas
oferecidas no edital tem direito subjetivo à nomeação e posse. 4. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso
público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e posse dentro do período de
validade do certame. Precedentes. 5. No caso dos autos, embora o recorrente tenha alcançado posição classificatória compatível com as vagas previstas em
edital, não havia comprovado que o prazo de validade do concurso já havia expirado-se, tampouco a existência de preterição na ordem classificatória ou a
contratação precária para o exercício das funções do cargo para o qual ele obteve aprovação, de modo que impossível seria apenas a imediata nomeação. 6.
Recursoordinário em mandado de segurança parcialmente provido para assegurar, no prazo de validade do concurso, a nomeação do recorrente no cargo a que
se habilitou com êxito. STJ. Segunda Turma. RMS 33925 / ES. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. 02.02.2012.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada.
Comunique-se a decisão ao juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para apresentar reposta ao presente recurso, no prazo legal.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000979-55.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0044042013
AGRAVANTE: ANTONIO MARIANO DE ARAUJO TEIXEIRA, ALVARO FONSECA DE JESUS, JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, IVAN GARCIA DE MELO,
JOSIMAR NONATO DA SILVA, JULIO CÉSAR PEREIRA,
ADVOGADO(A)(S): EZEQUIAS NUNES LEITE BAPTISTA, VALDEMIR PESSOA PRAZERES, RICARDO PINHEIRO SOARES
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Decisão
Trata-sede Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antonio Mariano de Araújo Teixeira e outros, em face de decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, que nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº 123325.2013.8.10.0001) proposta em desfavor do Estado do Maranhão, indeferiu a antecipação de tutela requerida.
Em suas razões, após fazer breve explanação da lide, alega a fundamentação deficiente da decisão agravada, haja vista que o pleito em debate não busca
antecipar ônus pecuniários, mas sim obrigar o agravado a reconhecer o serviço extraordinário realizado pelos agentes penitenciários, de modo que não incide a
vedação legal para a concessão da medida liminar prevista no art. 2°-B, da Lei 9.494/97, bem como o caráter satisfativo da tutela deferida.
Aduz que o deferimento da tutela antecipada a fim de determinar que o Estado do Maranhão cumpra a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais não
importará em aumento de despesa.
Ante o exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo.
Eis, em síntese, o relatório. Decido.
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Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o efeito suspensivo vindicado.
Conforme a norma esculpida no artigo 558, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
Com efeito, nesse momento de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão liminar. Justifica-se.
O presente recurso tem por objetivo compelir o Estado do Maranhão a cumprir a jornada de 30 (trinta) horas para os requerentes que são agentes penitenciários.
À luz do comando que emana do art. 273 da Lei Processual Civil[1], para a concessão da tutela antecipatória deve o requerente apresentar prova inequívoca de
modo a possibilitar a formação na consciência do julgador de um juízo provisório, chamado pelo código de "juízo de verossimilhança", necessário ao deferimento
detal pleito liminar. Ademais, deverá restar configurada uma das hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 273 do CPC, quais sejam, fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação e a caracterização de abuso de defesa por parte do réu, além de observada a exigência constante no §3º do referido
dispositivo.
Contudo, in casu, consoante destacado na decisão agravada, não se verifica a presença de prova inequívoca a justificar a pretensão, assim como não há perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de manutenção da avença até o julgamento do feito.
Ademais, ainda que em segundo plano, vislumbro efeitos financeiros com o deferimento da tutela pretendida haja vista a nítida carência desses profissionais no
Estado do Maranhão, tanto que lançou edital de concurso para o referido cargo.
Acerca dos pressupostos da antecipação de tutela, leciona José Joaquim Calmon de Passos:
Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a
verossimilhançada alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu.
Há sempre uma exigência indispensável - a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do
alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com
qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou
cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos
pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp.
22-3).
Some-se a isso o fato de ser incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria
o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
Quanto ao provimento jurisdicional buscado, cumpre enfatizar que, na espécie, a liminar trata da concessão de ordem de abstenção de fazer, cuja natureza
provisória intrínseca da liminar reclama confirmação em provimento definitivo de mérito, inexistindo, pois, qualquer vedação de ordem legal ou material à sua
expedição.
A dilação probatória, por isso, é medida que se impõe, cabendo ao magistrado oportunizar a manifestação da parte contrária, fins de plena convicção acerca da
matéria objeto do pedido de antecipação da tutela, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, e diante da impossibilidade da aferição dos requisitos autorizadores para sua concessão, indefiro o efeito suspensivo requerido para
suspender a eficácia da interlocutória de base até o julgamento do mérito do presente recurso.
Ao Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
[1]Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
§ 1º. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.
§ 2º. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A.
§ 4º. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 5º. Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento.
§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
§7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir
a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000668-64.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0050932013
EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ,
ADVOGADO(A)(S): BENEDITO NABARRO
EMBARGADO: LUIS GOMES ROCHA,
ADVOGADO(A)(S): CRIOSOGNO RODRIGUES VIEIRA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Banco do Nordeste do Brasil S.A opôs Embargos de Declaração em razão de existência de contradição na decisão monocrática que negou seguimento ao
Agravo de Instrumento n.º 002909/2013.
Alega que a decisão dos embargos de declaração que foram rejeitados pelo magistrado de base apenas confirmou decisão interlocutória anterior de manter os
autos em arquivo definitivo. Afirma que da decisão interlocutória cabe apenas agravo de instrumento.
Requer que sejam os aclaratórios acolhidos para que seja provido o Agravo de Instrumento e assim anular a sentença que homologou o pedido de desistência
julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
É o breve relatório.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Arespeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso convém ressaltar que no caso concreto em questão, trata-se, como dito, de decisão
singular proferida em sede de cognição sumária, não sendo, portanto, competência da Câmara verificar a existência de eventual omissão, obscuridade ou
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contradição.
Não se trata de decisão de mérito submetida à Segunda Câmara Cível, eis que o processo ainda não se encontra apto ao julgamento do mérito.
Assim, como dito alhures, a decisão monocrática objeto dos Aclaratórios, não precisa e nem deve ser submetida ao Órgão Colegiado, sob pena de inverter a
lógica processual.
Este é o entendimento uníssono encontrado na jurisprudência:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO
RELATOR. AFASTAMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A insurgência Quanto aos Embargos de Declaração nº 156563-3/01 não merece prosperar, pois alega que não caberia ao Relator monocraticamente um
recurso de embargos de declaração opostos contra um acórdão da Turma ou Câmara, entretanto não houve acórdão da 7ª CC, e sim decisão monocrática.
2. Os embargos de declaração, por visarem sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão, só podem ser julgados pelo órgão que
prolatou a suposta decisão viciada. Note-se que os artigos trazidos pelo agravante para respaldar sua insurgência tratam de acórdãos, ou seja, decisões
proferidas por órgãos colegiados, devendo, portanto, ser sanadas pelos próprios órgãos prolatores, que no caso deste recurso seria a 7ª CC e não a 1ª CC,
como aduz o Agravante.
3. Não se vislumbra que a 7ª CC possa sanar eventual obscuridade em decisão proferida monocraticamente por este Relator, o que ocorrera no caso
doED nº 156563-3/01 que atacou a Decisão Terminativa Monocrática da Apelação Cível nº 156563-3 (fls. 551/554 dos autos apensos). Obviamente, não
há ninguém mais apto a explicar o conteúdo do decisum que o seu autor, cônscio de todo o percurso intelectual trilhado na sua feitura.
4. Neste sentido, a Corte Especial do STF consagrou o entendimento de que &quot;a competência para julgar embargos de declaração contra decisão
do Relator é deste e não do órgão colegiado, sob pena de afastar-se a possibilidade de exame do próprio mérito da decisão&quot; (EREsp 332.655/MA,
Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 22.08.2005).
5. Também não prospera o requerimento de nulidade da Decisão Monocrática, sob pena de não ficar caracterizado o esgotamento de instâncias, já que
&quot;(...) Eventual questão da nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental.&quot; (1ª Turma, REsp n. 824.406/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, unânime, DJU de 18.05.2006).
6. Negado provimento ao recurso, unanimemente. TJPE. Processo: AGR 174517820098170000 PE 0007908-17.2010.8.17.0000 Relator(a): Luiz Carlos
Figueirêdo. Julgamento: 11/10/2011 Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível.
Adentrando na análise do recurso deve-se destacar que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cabem quando
houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão, com o único objetivo de obter a integração da decisão judicial impugnada.
Verifica-se,portanto que os Embargos interpostos não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou contraditoriedade. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência
dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - Verifica-se que a embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III. Embargos de declaração rejeitados. (Segundos Emb. Decl. no Ag. Reg. no
Agravo de Instrumento nº 772.502/SC, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 20.09.2011, unânime, DJe 20.10.2011)
Percebe-se que a parte pediu "reconsideração de sentença" (fls.26/29), motivo pelo qual o magistrado de base determinou o arquivamento da ação tendo em
vista a ocorrência do trânsito em julgado.
Ressalte-se que, mesmo seguindo a "lógica" do Agravante, referida decisão também não seria objeto de apreciação via agravo de instrumento, na medida em
que não se trata de decisão interlocutória, como alega o Agravante, mas despacho de mero expediente, eis que é consequência lógica do trânsito em julgado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DESPACHO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, DEPOIS
DE ENCERRADA A EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL SEM CARGA DECISÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER O
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Tendo o ato judicial recorrido (mediante apelação) apenas determinado o
arquivamento dos autos, depois de sentença extintiva da execução, configurando, portanto, despacho de mero expediente, assim, irrecorrível, correta
a decisão que deixa de receber o recurso interposto, por ser manifestamente incabível. 2. Agravo de instrumento não provido. (Agravo de Instrumento nº
2008.01.00.033668-3/MG, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Daniel Paes Ribeiro. j. 04.07.2011, e-DJF1 25.07.2011, p. 88).
Ademais, apenas por amor ao debate, insta realçar que mesmo que fosse o Agravo de Instrumento admitido, o mesmo não teria o condão de se prestar ao fim
pretendido pelo Agravante, já que ocorreu o trânsito em julgado da sentença.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000603-69.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0054482013
EMBARGANTE: FRANCILDA NASCIMENTO DA SILVEIRA,
ADVOGADO(A)(S): JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA FERREIRA
EMBARGADO: FRANCISCO MENDES ALVES,
ADVOGADO(A)(S): AMANDIO SANTOS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Francilda Nascimento da Silveira opôs Embargos de Declaração com intuito de sanar omissão na decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento
n.º 002681/2013 ante a impossibilidade de aferição da tempestividade recursal.
Alegaque houve omissão com relação à prova da intimação de decisão vez que juntou a intimação promovida pela oficiala de justiça encarregada do feito com a
assinatura da embargante.
Requer que sejam os aclaratórios acolhidos para que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.
É o breve relatório.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
De outra banda, poderá dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
A respeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, cumpre pontuar que "(...) O &quot;novo&quot; art. 557
do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado
possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a jurisprudência consolidada
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no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular,
acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que
norteiam direito processual moderno. (...) (REsp 226724/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA). (Grifamos)
Adentrando na análise do recurso deve-se destacar que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cabem quando
houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão, com o único objetivo de obter a integração da decisão judicial impugnada.
Verifica-se,portanto que os Embargos interpostos não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou contraditoriedade. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência
dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - Verifica-se que a embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III. Embargos de declaração rejeitados. (Segundos Emb. Decl. no Ag. Reg. no
Agravo de Instrumento nº 772.502/SC, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 20.09.2011, unânime, DJe 20.10.2011)
Ademais, apenas por amor ao debate, insta realçar que a contagem de prazo recursal se inicia a partir da juntada do mandado de intimação aos autos, prova
esta não juntada aos autos.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0001656-85.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0072852013
AGRAVANTE: RAIMUNDA CLERIS OLIVEIRA DA SILVA BARROS,
ADVOGADO(A)(S): THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raimunda Cleris Oliveira da Silva Barros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara da
Comarca de Porto Franco/MA que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n.º 280-02.2013.8.10.0053, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita.
Ressalta, em suma, que não há nos autos qualquer prova contundente de que a Agravante tenha condições de arcar com o pagamento de custas processuais.
Realça que o texto legal determina que a simples afirmação de que a parte não pode arcar com as despesas do processo faz com que seja deferida a
assistência.
Requer o provimento do presente recurso com a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
Presentesos requisitos essenciais para o conhecimento do presente recursoem conformidade com as exigências dispostas no artigo 525 do Código de Processo
Civil, prossigo à análise do pedido requerido.
Antes de adentrar no cerne da questão urge inicialmente que o art. 557 §1º-A do Código de Processo Civil possibilita que o Relator analise monocraticamente o
recurso interposto, in verbis:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
No caso, a decisão recorrida se adequa na previsão descrita acima, isto porque está em confronto com o entendimento dos Tribunais Superiores. Justifico:
Urge inicialmente frisar que a Lei 1.060/1950 que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi recepcionada pela Constituição da
República Federativa do Brasil vigente.
É cediço que existe presunção relativa militando a favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça gratuita. Ademais, é uníssono o entendimento de
que não é condição imprescindível para a concessão do benefício em comento a situação de miserabilidade do requerente.
Assim, o benefício da assistência judiciária gratuita será concedido tão-somente aos que preencham os requisitos legais, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV da
CF/88 e na Lei nº 1.060/50, Lei de Assistência Jurídica. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - SUFICIÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL PARA A CONCESSÃO DISPOSITIVO EXPRESSO DA LEI Nº 1.060/50 - A teor do art. 5º da Lei nº. 1.060/50, a parte goza de presunção de pobreza, bastando a afirmação, até mesmo
na
petição inicial, que não tem condições de arcar com as despesas do processo para que lhe seja concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TRF
4ª R. - AI 2003.04.01.027784-6 - RS - 4ª T. - Rel. Des. Fed. Edgard A Lippmann Junior - DJU 12.11.2003 - p. 529)
Em recente decisão o STJ pacificou o posicionamento de que, nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei 1.060/1950, o postulante da assistência judiciária gratuita,
por meio de simples declaração de pobreza, faz jus, em tese, à concessão do benefício, porquanto sua declaração possui presunção juris tantum de
veracidade:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESTADO DE POBREZA - PROVA - DECLARAÇÃO DE
NECESSIDADE FIRMADA PELO RECORRENTE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1247095 / MS. Ministro Massami Uyeda.
Terceira Turma. DJe 01/08/2011)
Do contexto dos autos, verifica-se que a Agravante, de acordo com a disposição legal, declarou ser pobre na forma da lei não tendo condições financeiras de
arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
A contrario senso o magistrado de base valendo-se de suposições e presunção, partindo da premissa de que a parte teria condições de arcar com as custas do
processo levando em consideração o valor do bem adquirido não preenche o requisito necessário, qual seja, existência de fundadas razões.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO, ex vi do art. 557, § 1º-A do CPC,ao presente Agravo de Instrumento para deferir o pedido de assistência judiciária
gratuita.
Notifique o Magistrado de base para tomar ciência da presente decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0001670-69.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0074112013
AGRAVANTE: LUCIVALDO SILVA SOUZA,
ADVOGADO(A)(S): JOSE WILSON CARDOSO DINIZ, ALBA VALÉRIA VILANOVA OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BV FINANCEIRA S/A, CREDITO E FINANCIAMENTO,
ADVOGADO(A)(S): MARA SENDY DE OLIVEIRA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos etc.,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucivaldo Silva Souza contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Comarca da Capital que na Ação
de Busca e Apreensão com pedido de liminar, deferiu a medida possessória pleiteada na inicial.
Inconformado com a r. decisão, insurge-se o Agravante, sob os argumentos a seguir explanados.
Destaca inicialmente que o banco acostou com a inicial de busca e apreensão a título de notificação extrajudicial, correspondência emitida pelo seu escritório de
advocacia.
Afirma que a referida notificação não tem valia para a comprovação da mora, porquanto se faz necessária a notificação expedida por meio de Cartório de
Registro de Títulos e Documentos com jurisdição diverso da Comarca do domicílio do devedor.
Ressalta que os juros praticados pelo Banco são abusivos. Sobressai que a mora também resta descaracterizada pela cobrança indevida de encargos abusivos.
Alega que a decisão recorrida causará danos irreparáveis ante a perda da posse, requerendo o deferimento do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
A respeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, cumpre pontuar que "(...) O &quot;novo&quot; art. 557
do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado
possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a jurisprudência consolidada no
tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão
desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que norteiam direito
processual moderno. (...) (REsp 226724/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 99). (Grifamos)
No caso em questão, compulsando atentamente os autos, percebe-se que a notificação extrajudicial embora redigida por escritório de advocacia, fora cumprida
por Cartório devidamente competente para tanto.
Ademais, embora já tenha me filiado ao entendimento de que o Cartório pode ser de qualquer jurisdição, é que o Decreto-Lei 911/69, que estabelece normas
acercada alienação fiduciária, aplicado por analogia ao arrendamento mercantil, é claro ao determinar que é necessário a notificação por meio de Cartório, assim
como a jurisprudência uníssona do Egrégio STJ, in verbis a legislação aplicável:
&quot;Art 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressaem contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver.
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.&quot;
Com relação à suposta cobrança ilegal de valores que teria o condão de desconsiderar a mora, já é posicionamento uníssono noSTJ que o impedimento à
inclusão ou retirada do nome de devedor em cadastros de inadimplentes exige, podendo ser usada analogicamente para os casos de restituição do bem, a
suspensão de sua busca e apreensão, ou manutenção de posse, necessária e concomitantemente, a presença dos seguintes requisitos:
1) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; 2) que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 3)
que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do
magistrado.
Nota-se, portanto, que a Agravante não se enquadra nos requisitos dispostos pelo STJ na medida em que, conforme a própria parte assevera não houve
qualquer depósito do valor devido, se limitando a fazer impugnação ampla e genérica, deixando de apontar o valor que acha justo pagar.
Do exposto, e tendo em vista a possibilidade de ser analisado monocraticamente[1], em consonância com o artigo 557 do Código de Processo Civil, ante a sua
manifesta improcedência nego provimento de plano ao presente recurso, mantendo a decisão de base.
Comunique-se a presente decisão ao MM Juiz a quo.
Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
[1]STJ - 6ª T, AI 498.899 - AGRG, Min. Paulo Gallotti, j. 19.02.04, DJU 7.3.05
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0001673-24.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0074292013
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA LIRA,
ADVOGADO(A)(S): CLAUDIA MACIEL DE ALMEIDA
AGRAVADO: DAYSY MARIA DE MELO MENEZES ,
ADVOGADO(A)(S): ANTONIO EBER BRAGA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Maria Lira, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão do Juízo de Direito da Quarta Vara da
Família da Comarca da Capital que, na Ação de Dissolução de União Estável c/c pensão alimentícia nº. 1052-24.2013.8.10.0001, deferiu a tutela antecipada
requerida determinando a indisponibilidade dos bens listados na ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 79 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Emsíntese, alega o Agravante que os bens bloqueados foram adquiridos vários anos antes do início do relacionamento, época, inclusive em que era casado com
outra pessoa.
Requer o provimento do recurso para suspender a decisão agravada.
É o breve relatório. Decido.
Preambularmente,cumpre aferir a presença dos requisitos de admissibilidade recursais, sem os quais não se pode adentrar no mérito da questão posta em juízo
ou sequer apreciar-se pedido liminar.
A petição de Agravo de Instrumento ut redação do artigo 525, inciso I do CPC deverá ser instruída com documentos considerados obrigatórios sob pena de ter
seu seguimento negado.
Nestes termos, dentre os documentos tidos expressamente como obrigatórios estão as cópias da decisão agravada, da certidão da intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, a fim de possibilitar a analise do recurso interposto.
Eis a lição de Theotonio Negrão:
"O Agravo de Instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. A falta
de qualquer delas autoriza o relator a negar seguimento ao agravo a turma julgadora o não conhecimento dele." (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, p. 558).
No caso apreço o Agravante não juntou a certidão de intimação da decisão agravada bem como algum outro documento que se pudesse averiguar a data da
ciência do decisum. Tal situação demonstra a completa ausênciade elementos capazes de indicar a tempestividade da manifestação recursal ensejando a sua
intempestividade.
A jurisprudência pátria tem se manifestado a respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO. O entendimento pacífico da doutrina e jurisprudências é de que o
início da contagem do prazo para interposição do agravo dá-se a partir da data da ciência inequívoca da decisão, independente de sua publicação no Diário
Oficial. A prova da intimação da decisão agravada é requisito obrigatório previsto no art. 525, I, do CPC, cuja inobservância impossibilita o exame da
tempestividade do recurso. (TJMG. AG nº. 1.0188.07.066521-4/002(1). Rel. Des. IRMAR FERREIRA CAMPOS. DJ 15/07/2008) (grifo nosso)
Háde se ressaltar que a apresentação dos documentos deve ser feita no ato da interposição do recurso, não podendo ser apresentação posteriormente em face
da ocorrência da preclusão. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA INDISPENSÁVEL A CORRETA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. LEI N.º
9.139/95. I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias à correta apreciação da controvérsia, nos
termos do art. 525, I, do CPC. A ausência de qualquer delas obsta o conhecimento do agravo. II - De acordo com o sistema recursal introduzido pela Lei n.º
9.139/95, é dever do agravante zelar pela correta formação do agravo de instrumento, não sendo possível a conversão do julgamento em diligência para
complementação do traslado, nem a possibilidade de posterior juntada da peça faltante, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa." (REsp 490731/PR,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03.04.2003, DJ 28.04.2003 p. 261).
Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO, ex vi do caput do art. 557 do CPC,ao presente Agravo de Instrumento por ausência dos requisitos de
admissibilidade.
São Luís, 13 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0001705-29.2013.8.10.0000 Protocolo Nº: 0076982013
AGRAVANTE: DORALICE DA SILVA SANTOS,
ADVOGADO(A)(S): LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA, RAFAELE ARAUJO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BV FINANCEIRA S/A,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos etc.,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Doralice da Silva Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia do Paruá que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita na ação de base.
Inconformado com a r. decisão, insurge-se a Agravante, sob o argumento de que é pessoa de poder aquisitivo baixo, não podendo arcar com as custas sem
comprometer seu sustento.
Alega que a decisão recorrida causará danos irreparáveis requerendo o deferimento do efeito suspensivo e revogação da decisão de base.
É o relatório. Decido.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
A respeito da possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, cumpre pontuar que "(...) O &quot;novo&quot; art. 557
do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado
possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a jurisprudência consolidada no
tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão
desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que norteiam direito
processual moderno. (...) (REsp 226724/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 99). (Grifamos)
No caso dos autos, desde logo se verifica que, no seu ponto principal, o recurso busca alterar decisão de base que a seu ver afronta a legislação que concede o
benefício da assistência judiciária gratuita pela simples declaração de pobreza.
Desse modo, haja vista a parte dispositiva da decisão, entendo que a mesma afronta literalmente a norma contida na Lei 1.060/1950 que dispõe sobre a
concessão do benefício da gratuidade de justiça, recepcionada pela Constituição da República Federativa do Brasil vigente.
É cediço que existe presunção relativa militando a favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça gratuita. Assim, o benefício da assistência
judiciária gratuita será concedido tão-somente aos que preencham os requisitos legais, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 e na Lei nº. 1.060/50, Lei de
Assistência Jurídica, preenchendo, portanto, o requisito da fumaça do bom direito.
Por outro lado, em se tratando dos benefícios requeridos, cumpre salientar que a assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. A primeira é
fornecida pelo Estado, que possibilita ao necessitado o acesso aos serviços profissionais do advogado e dos demais auxiliares da justiça, inclusive os peritos,
seja mediante a defensoria pública ou da designação de um profissional liberal pelo Juiz. Quanto à justiça gratuita, consiste na isenção de todas as despesas
inerentes à demanda, e é instituto de direito processual.
Assim, dando a Agravante conta de que não pode arcar com as custas, entendo por bem que o benefício deva ser concedido.
Isto posto, dou provimento ao presente recurso para conceder o benefício requerido.
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Comunique-se a presente decisão ao MM Juiz a quo.
Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0006016-97.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0343512012
AGRAVANTE: SILVIA MARIA CARVALHO DO AMARAL,
ADVOGADO(A)(S): FABIANO DE CRISTO CABRAL RODRIGUES JÚNIOR, FÁBIO HERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS
AGRAVADO: LUIS ROBERTO MENDONÇA DO AMARAL,
ADVOGADO(A)(S): DAYANA DE CARVALHO NOGUEIRA, FABIANE DE ARAUJO RIBEIRO, ANNALISA SOUSA SILVA CORREIA E OUTROS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvia Maria Carvalho do Amaral, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Família da Comarca
da Capital que, nos autos da Medida Cautelar de Separação de corpos nº. 35566-37.2012.8.10.0001 arbitrou os alimentos provisórios em R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
À fl. 218 as partes requereram a extinção do feito em face de acordo judicial homologado junto à 2ª Vara da Família da Capital.
É o relatório.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Tendo em vista a homologação de acordo nos autos do processo principal, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE
OS LITIGANTES. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. EM MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70050560523, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/11/2012)
Diante do exposto, com base no art. 557, do CPC, julgo prejudicado o recurso.
Torno sem efeito o pedido de inclusão em pauta de fl. 215.
Proceda-se a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0006874-31.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0403012012
AGRAVANTE: ADENILSON BENEDITO DE LIMA,
ADVOGADO(A)(S): WANEUD DE SOUSA PAIVA
AGRAVADO: EVERTON ALVES PEREIRA,
ADVOGADO(A)(S): GLEBSON DE SOUSA LESSA, VALERIANO JAQUES GUIMARÃES JUNIOR
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adenilson Benedito de Lima contra a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz
exaradanos autos da Ação de Despejo n.º 8648-73.2012.8.10.0040 movida por Everton Alves Pereira, a qual determinou o despejo do imóvel descrito na inicial,
condicionando a expedição do mandado pela prestação de caução pelo Agravado.
Em
síntese, alega que a liminar que deferiu o despejo sem a oitiva da parte adversa, condicionando a expedição do mandado liminar à prestação de caução, pelo
Agravado, no valor equivalente a três meses de aluguel, sendo que o mandado de intimação liminar foi expedido sem a caução exigida por lei.
Informa que requereu a nulidade do mandado de intimação liminar alegando a inexistência da caução, mas o MM. Juiz não se manifestou.
Requer o provimento do recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada até que seja decidido sobre a validade do contrato de locação e que seja
comprovado pelo Agravado, o depósito da caução no valor correspondente.
Às fls. 54-55, o magistrado de base, Dr. José Ribamar Serra, informa que já detectara o equívoco cometido pela Secretaria, tornando sem efeito o referido
mandado e determinando a intimação do Agravado para apresentar a mencionada caução.
É o breve relatório. Decido.
De acordo com o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
O &quot;novo&quot; art. 557 do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser
julgados por órgão colegiado possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a
jurisprudência consolidada no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão
singular, acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o princípio da economia processual e o princípio da celeridade
processual, que norteiam direito processual moderno. (...) (REsp 226724/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.1999, DJ 21.02.2000 p. 99).
O Agravo de Instrumento ut redação do artigo 522, do CPC é cabível das decisões interlocutórias.
Infere-se pois que no presente recurso o Agravante insurge-se contra o não atendimento pelo Agravado, do comando de fazer o depósito caução no valor
correspondente a três meses de aluguel, previsto na liminar, e não quanto à decisão em si.
No entanto, consoante dissertado, o cônscio magistrado de base já tornara sem efeito o mandado expedido, determinando a intimação do Agravado para
apresentar caução consoante consignado na decisão liminar.
Com relação à alegação de nulidade contratual, entendo que além de tratar-se de matéria que demanda cognição exauriente, o Agravante apenas alegara a
existênciade parentesco das testemunhas que assinaram o contrato, sem sequer apontar qual grau de parentesco delas com o contratante. Desse modo, nesse
momento de cognição sumária, impossível reputar-se inválido o contrato sub examine.
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Nesse jaez, a decisão liminar de despejo mostra-se legítima no seu propósito.
Dessa forma, tenho que se operou a perda superveniente do objeto recursal.
Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO, ex vi do caput do art. 557 do CPC,ao presente Agravo de Instrumento por ausência dos requisitos de
admissibilidade.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0007121-12.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0420052012
AGRAVANTE: JOSÉ DE NAZARÉ DE MENDONÇA,
ADVOGADO(A)(S): RODRIGO JOSÉ AIRES ALMEIDA
AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ AIRES MENDONÇA, MARIA JOSÉ MENDES MENDONÇA, ERIVALDO MENDES MENDONÇA,
ADVOGADO(A)(S): RODRIGO MENDONÇA SANTIAGO
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-sede Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por José de Nazaré Mendonça, em face de decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Viana/MA que, no bojo da Ação de Interdito Proibitório (Proc. n° 1613/2012) deferiu a medida liminar vindicada
para reintegrar os ora Agravados na posse do imóvel descrito na inicial.
Assevera que os ora Agravados induziram o magistrado de base a erro com afirmações inverídicas.
Aduz que é o legítimo proprietário e possuidor da área objeto do litígio.
Alega que a área rural em questão é o único meio de acesso à Rodovia.
Com base nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a confirmação do teor da liminar vindicada.
Requisitei informações ao magistrado de base e contrarrazões recursais.
Informações do magistrado de base às fls. 92/93.
Agravados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme teor da Certidão de fl. 94.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise do pedido liminar formulado.
Aconcessão de liminares requer que, sendo relevante o fundamento do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida caso não seja deferida, razão pela
qual deve ser comprovada a presença simultânea da plausibilidade do direito alegado e do risco associado à demora na entrega da prestação jurisdicional.
No caso em apreço, apósa análise do conjunto probatório coligido aos autosnão vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da
liminar.
Verifico que a carga probatória anexada ao vertente recurso é insuficiente para a modificação da decisão vergastada.
As fotos colacionadas não comprovam de forma segura a posse da área objeto do litígio.
Nesta mesma esteira de raciocínio, entendo que deve ser mantida a decisão da Juíza a quo, na medida em que se encontra instruindo o processo, é a
destinatária das provas e está mais próxima da realidade fática exposta nos autos.
Este entendimento é encontrado inclusive na jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE PREVALECER.
1. A jurisprudência desta Corte já sinalizou que para efeito de arbitramento de verba honorária contratual, deve o magistrado, em observância aos critérios de
apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar remuneração com eles compatível. 2. Muito
embora seja admissível, a nomeação de perito técnico para a precisa avaliação do trabalho advocatício prestado não exsurge como obrigação imposta ao
magistrado, até mesmo porque ao juiz da causa recai a melhor experiência para tal aferição, uma vez que é profissional do direito, expectador e
destinatário de toda prova e de toda atividade vertida nas demandas judiciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ. AgRg no Ag 1206781
/ MG. Terceira Turma. Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS).14. 10.2010. Entendo ainda que por se
tratar de ação possessória, a mera demonstração da propriedade é insuficiente para modificar o status quo da posse.
Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.
Comunique-se a decisão ao juiz a quo.
Ao Agravado para contrarrazões recursais.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0007444-17.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0435772012
AGRAVANTE: ESPOLIO DE SANDRA TEREZA FERREIRA DA SILVA CAMPOS REPRESENTADO POR HAMILTON AIRES CAMPOS,
ADVOGADO(A)(S): THIAGO DE MELO CAVALCANTE
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos etc...,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Sandra Tereza Ferreira da Silva Campos, representado por Hamilton Aires Campos em face
da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária n.º 25895/2012, indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita.
Ressalta que a gratuidade judiciária prescinde da comprovação de pobreza, sendo suficiente a declaração da requerente. Destaca que o valor da parcela de um
financiamento não se traduz em elemento de aferição de riqueza.
Requer o provimento do presente recurso com a concessão do benefício da justiça gratuita.
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É o relatório.
Presentesos requisitos essenciais para o conhecimento do presente recursoem conformidade com as exigências dispostas no artigo 525 do Código de Processo
Civil, prossigo à análise do pedido requerido.
Conforme a norma insculpida no artigo 558 do Código de Processo Civil é facultado ao relator, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
Urge inicialmente frisar que a Lei 1.060/1950 que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi recepcionada pela Constituição da
República Federativa do Brasil vigente.
É cediço que existe presunção relativa militando a favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça gratuita. Ademais, é uníssono o entendimento de
que não é condição imprescindível para a concessão do benefício em comento a situação de miserabilidade do requerente.
Ocorreque a referida presunção milita em favor das pessoas físicas. Em se tratando de espólio, o Superior Tribunal de Justiça vem considerando a necessidade
de provar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
Nesse ponto ausente o fumus boni iuris vez que o Agravante não trouxe nenhuma prova da impossibilidade em arcar com as custas. Nesse sentido:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO. O espólio, desde que comprove nos autos a insuficiência de recursos
para arcar com as despesas processuais (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal), tem direito à concessão dos benefícios da assistência judiciária, cabendo ao
impugnandodemonstrar o contrário. V.V.: Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para que a figura efêmera e transitória do
espólio possa usufruir dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, compete-lhe comprovar, de forma satisfatória, que não dispõe dos meios e
recursos necessários para fazer frente às custas e demais despesas do processo. (Apelação Cível nº 0027351-06.2010.8.13.0051, 6ª Câmara Cível do
TJMG, Rel. Antônio Sérvulo. j. 22.11.2011, maioria, Publ. 29.11.2011).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. REQUISITOS AUSENTES. APELAÇÃO DESERTA.
PREPARO NÃO RECOLHIDO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentidode que pode ser deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao espólio, desde que se demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção II - Nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 2º, da Lei nº 1.060/50, considera-se
necessitadotodo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou
de sua família. III - o Juiz pode indeferir o benefício da justiça gratuita se entender ausentes os requisitos autorizadores, ou mesmo, no caso de observação de
elementos capazes de contrariar a alegada hipossuficiência, como é o caso dos autos. IV - Negado o benefício da justiça gratuita, deve ser oportunizado à parte
prazopara o preparo recursal. V - Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. VI - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento
nº 0019246-74.2011.4.03.0000/SP, 6ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Regina Costa. j. 10.11.2011, unânime, DE 17.11.2011).
Do exposto, e diante da impossibilidade da aferição dos requisitos autorizadores para sua concessão, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada.
Comunique-se a presente decisão ao M.M. Juiz da causa.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 4.587/2013 —SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0001013-30.2013.8.10.0000
Agravante
: Jomar de Jesus Costa Correa
Advogados
: George Hamilton Costa Martins e Maria Augusta Alves
Pereira
Agravado
: José Inácio Sodré Rodrigues
Advogados
: José Inácio Sodré Rodrigues (em causa própria), Frederico
Carneiro Fonteles e Hulgo Fernando Sousa Bouéres
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DECISÃO
I. Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jomar de Jesus Costa Correa contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Luís, que julgou procedente o pedido de impugnação ao
valor da causa ajuizado pelo agravante em face de José Inácio Sodré Rodrigues, fixando para a causa o valor de R$ 44.421,29
(quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida malfere o art. 261, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar de
ter julgado procedente o pedido de impugnação ao valor da causa, não determinou o pagamento imediato das custas
complementares pelo agravado.
Assevera que, nos moldes como proferida, a decisão agravada defere por via indireta os benefícios da assistência judiciária ao
agravado, determinando-lhe o pagamento das custas processuais complementares, caso seja sucumbente, apenas ao final do
processo.
Argumenta que ao propor a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o impugnado, ora agravado, tinha o conhecimento
da vantagem econômica vindicada, correspondente a R$ 44.421,29 (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e
nove centavos), razão por que não poderia fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhendo custas processuais
apenas sobre esse valor.
Forte nestas razões, pugna, inicialmente, pela concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao agravado
que realize o pagamento das custas processuais complementares no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao mérito recursal, pleiteia o
provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja determinado o recolhimento de tais custas no prazo acima
mencionado.
O instrumento do agravo é formado pelos documentos de fls. 10/22.
É o relatório.
II. Do juízo de admissibilidade
Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade: a) cabimento (o agravo é o recurso apropriado à insurgência
contra decisão interlocutória —CPC, art. 522); b) legitimidade (vez que o agravante tem decisão que lhe foi desfavorável, ex vi do
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art. 499, do CPC); c) interesse (o recurso poderá se converter em vantagem ao agravante); d) inexistência de fatos impeditivos ou
extintivos do poder de recorrer (não houve renúncia, aquiescência ou desistência).
Por outro lado, estão igualmente atendidos os requisitos extrínsecos exigidos para o regular andamento do presente feito: a)
tempestividade (o recurso foi interposto dentro do prazo previsto em lei —CPC, art. 522); b) regularidade formal (foram respeitadas
as formalidades disciplinadas pelo CPC); e c) preparo (comprovante de pagamento juntado à fl. 22).
As peças obrigatórias, bem como as facultativas, necessárias ao deslinde da matéria, foram juntadas, de forma a propiciar seu
conhecimento.
Consigno, ainda, que se acham presentes os requisitos para o processamento do presente agravo pela modalidade instrumentada.
Com efeito, trata-se de recurso manejado contra decisão que julgou incidente de impugnação ao valor da causa, hipótese em que
a urgência é ínsita ao provimento que está sendo postulado pelo agravante.
A modalidade retida, portanto, é incompatível com a espécie, sob pena de se esvaziar a pretensão recursal deduzida. É que o
agravo retido possui devolutividade diferida, de modo que a apreciação da matéria nele veiculada somente será possível quando
de eventual recurso de apelação conhecido pelo Tribunal.
O processamento do presente recurso, portanto, deve ser realizado pela modalidade instrumentada.
Passo à análise do pedido de tutela antecipada recursal.
III. Fundamentação
O agravado ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do agravante, pleiteando que o valor dos serviços advocatícios
que prestou a este em sede de ação indenizatória (Processo nº 2.505/2001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 5ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Luís) seja fixado em R$ 44.421,29 (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e
vinte e nove centavos).
O agravado deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), contra o qual se insurgiu o agravante mediante o ajuizamento de
impugnação ao valor da causa, que foi julgada procedente, tendo o juízo de primeiro grau fixado para a causa o quantum de R$
44.421,29 (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).
O magistrado de primeiro grau assim decidiu o pleito do impugnante, ora agravante:
“Neste caso de ação de cobrança o CPC é taxativo ao afirmar em seu art. 259, I, que o valor da causa é a soma do principal, da
pena e dos juros vencidos até a propositura da ação, que nada mais é do que a pretendida importância de R$ 44.421,29, valor que
fixo para a causa, devendo a parte que sucumbir na ação principal pagar o valor das custas com base nesse valor da causa.” (fl.
10)
Verifico que é verossimilhante a alegação do agravante de que, apesar de ter sido julgado procedente o pedido de impugnação ao
valor da causa, a decisão agravada não determinou ao agravado pagar imediatamente as custas processuais complementares.
A decisão recorrida está dotada, inclusive, de um traço de obscuridade, porquanto permite a possibilidade da interpretação de que
a obrigação desse pagamento seja feito ao final do processo.
Observo, assim, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, eis que não foi determinada
pela decisão agravada a consequência lógico-processual do acolhimento da impugnação ao valor da causa: o recolhimento das
custas complementares.
Ao comentar o procedimento do incidente de impugnação ao valor da causa, precisamente o comando disposto no art. 261, do
Código de Processo Civil, NELSON NERY JUNIOR leciona:
“Recebida a petição de impugnação, o juiz mandará autuá-la em apenso aos autos principais e ouvir o autor, que pode manifestarse no prazo de cinco dias. Se for necessário, nomeará perito para arbitrar o valor da causa, decidindo em dez dias, podendo ou
não aceitar a sugestão do perito. Se acolher a impugnação, deverá determinar sua correção e o recolhimento das custas
suplementares, caso a retificação seja para maior.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11.ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 518) (grifei)
No caso dos autos, é inequívoco que ao determinar a correção do valor da causa, majorando-o, o magistrado de primeiro grau
deixou de determinar ao agravado que realize o pagamento das custas complementares, que, reitero, é consequência natural da
procedência do incidente de impugnação.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES
EM DECORRÊNCIA DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NECESSIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
1. Instaurada a relação processual e não facultado pelo Juízo prazo para recolhimento complementar das custas processuais
em face de acolhimento de impugnação ao valor da causa, não há que se falar em cancelamento da distribuição com amparo
no artigo 257 do CPC. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1042097/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
23/10/2012, DJe 14/11/2012) (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEPÓSITO. ART. 488, II, DO CPC.
COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
II - Tendo sido julgado procedente o pedido da impugnante, com a alteração do valor da causa, a determinação a respeito
da complementação de seu valor (art. 488, II do CPC) é consequência natural. A destinação de tal depósito é que se fará a
posteriori, quando da decisão a ser proferida na rescisória.
III - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 809.442/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 177) (grifei)
Observo que o agravado não é beneficiário de assistência judiciária. Aliás, como um dos pedidos formulados na petição inicial da
ação de arbitramento de honorários advocatícios, o agravado postulou pela condenação do réu, ora agravante, ao “ reembolso das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 84 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

custas do processo” (fl. 20).
Também não há no corpo da decisão agravada nenhuma menção a eventual postulação do agravado no sentido de que o
pagamento das custas complementares, em caso de acolhimento da impugnação, seja realizado ao final do processo.
Ante todas essas circunstâncias, tenho que, ao menos nesta análise prefacial, a decisão agravada deve ter sua eficácia
modificada. Deve ser deferido o pleito de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante.
IV. Conclusão
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar ao agravado que realize o pagamento das custas
complementares no prazo de 30 (trinta) dias perante o juízo de primeiro grau, que deverá adotar as providências necessárias para
apresentação do cálculo do valor devido.
Determino a retificação da autuação deste recurso, para que também seja incluído o nome do agravado, José Inácio Sodré
Rodrigues, na parte relativa aos seus advogados, tendo em vista que atua em causa própria.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias, devendo
ser-lhe comunicado, no mesmo expediente, o deferimento da tutela antecipada recursal requerida pelo agravante.
Intime-se o agravado, nos termos do art. 527, V, do CPC, para que apresente, querendo, contraminuta ao agravo no prazo de 10
(dez) dias, ficando-lhe facultada a apresentação de documentos.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que intervenha, como de direito, na condição de fiscal da lei,
também no prazo de 10 (dez) dias (art. 527, VI, do CPC).
Apresentado o parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Peças liberadas pelo Desembargador Relator em 13 de março de 2013 para publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
veiculado no endereço eletrônico www.tjma.jus.br.
É a decisão.
São Luís, 13 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.949/2013 – SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO Nº 0001380-54.2013.8.10.0000
AGRAVANTE
: Estado do Maranhão
PROCURADORA
: Luciana Carvalho Marques
AGRAVADO
: Ricardo Sopena Lizardo
DEFENSOR PÚBLICO : Diego Ferreira de Oliveira
RELATOR
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DECISÃO
I. Suma da espécie
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida
pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública de São Luís, que, nos autos da ação de cominatória proposta por
Ricardo Sopena Lizardo, representado pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado do Maranhão ora agravante,
determinou o bloqueio do valor de R$ 252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), na conta do Estado do
Maranhão no Banco do Brasil ou Bradesco, equivalente ao valor para aquisição do medicamento PLAKETAR 250MG/30 CAP, no
total de 03 (três) caixas, equivalentes a 03 (três) meses de tratamento, e a imediata transferência para a conta da Farmácia Pague
Menos (fl. 142).
Nas razões do presente recurso (fls. 4/12), o agravante alega que restaram ausentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada, bem como que a decisão recorrida acarretará enormes desequilíbrios às contas do Estado, podendo, inclusive,
comprometer o serviço de saúde ordinariamente prestado à população em geral.
Ressalta que o pagamento de qualquer valor, determinado judicialmente, deve seguir a ordem dos precatórios, nos termos do art.
100 da Constituição Federal, depois do trânsito em julgado da sentença.
Afirma que o bloqueio de valores da Fazenda Pública Municipal resulta em verdadeira execução mediante sequestro de dinheiro,
que é inconstitucional e legalmente impenhorável, não podendo dessa forma, ser bloqueado por decisão judicial (art. 160, CF).
Nestas circunstâncias, diz que o presente caso se constitui em lesão grave e de difícil reparação, permitindo a concessão de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento ora manejado.
Uma vez justificada a interposição do presente recurso, caracterizada a lesão grave e de difícil reparação à economia e à saúde
públicas, face ao efeito multiplicador das demandas dessa natureza, requer, com supedâneo no artigo 527 do CPC, que o presente
recurso de agravo seja recebido sob a forma de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, no sentido de que sejam
suspensos os efeitos da tutela antecipada pelo magistrado de primeiro grau.
No final, pede o provimento do agravo para, reformando-se a decisão agravada, indeferir o pedido de verbas na conta do Estado
do Maranhão formulado pelo agravado.
Com a petição e as razões recursais vieram os documentos de fls. 13/167.
É a exposição.
II. Admissibilidade
Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade: a) cabimento (o agravo é o recurso apropriado à insurgência
contra decisão interlocutória – CPC, art. 522); b) legitimidade (vez que o recorrente é parte vencida, ex vi do art. 499, do CPC); c)
interesse (o recurso poderá se converter em vantagem ao recorrente); d) inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder
de recorrer (não houve renúncia, aquiescência ou desistência).
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Por outro lado, estão igualmente atendidos os requisitos extrínsecos exigidos para o regular andamento do presente feito: a)
tempestividade (o recurso foi interposto dentro do prazo previsto em lei – CPC, art. 522, c/c art. 188); b) regularidade formal (foram
respeitadas as formalidades disciplinadas pelo CPC); e c) preparo (o agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita).
As peças obrigatórias, bem como as facultativas, necessárias ao deslinde da matéria foram juntadas, de forma a propiciar seu
conhecimento. Consigno, ainda, que se acham presentes os requisitos para o processamento do presente agravo pela modalidade
instrumentada.
Com efeito, trata-se de recurso manejado contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de verbas públicas, em
cumprimento da antecipação de tutela outrora deferida, hipótese em que a urgência é ínsita ao provimento, cuja suspensão está
sendo postulada a esta Corte.
A modalidade retida, portanto, é incompatível com a espécie, sob pena de se esvaziar o próprio pedido. É que, como cediço, o
agravo retido possui devolutividade diferida, de modo que a apreciação da matéria nele veiculada somente será possível quando
de eventual recurso de apelação conhecido pelo Tribunal.
Assim, se a questão diz respeito a urgência, impossível o regime retido, como, a propósito, bem explicita Teresa Arruda Alvim
Wambier, in verbis:
“Atualmente, porém, o CPC exige que, para que o agravo observe o regime de instrumento, se demonstre a existência de urgência
no julgamento do recurso. Como afirma Arruda Alvim, “o discrímen, portanto, entre a possibilidade de agravo de instrumento e
retido, passou a ser a urgência. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4ª. ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2006, p. 456).”
E continua:
“[...] Nos casos de decisão que defere ou indefere liminares, saber se a decisão é “suscetível de causar à parte lesão grave e de
difícil reparação” consiste no próprio mérito do recurso. Não haverá sentido, desse modo, em exigir-se que o agravante demonstre
que se está diante de tal “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, sob pena de se converter o
agravo de instrumento em retido. Ora, em tal circunstância, notando o relator do agravo de instrumento que não há urgência, será o
caso de se dar ou negar provimento ao recurso, e não de convertê-lo em agravo retido. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os
agravos no CPC brasileiro. 4ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 459).”
Defiro, pois, o processamento do presente recurso pela modalidade instrumentada.
Tudo visto e joeirado. Decido.
III. Análise da liminar
O agravado, que sofre de Insuficiência Coronária, realizou cirurgia para colocação de ponte de safena e ponte mamária, pelo SUS,
no dia 17/08/2010, e vinha recebendo o medicamento PLAKETAR 250mg, através da Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados – FEME, a fim de que fosse garantida a eficácia dos procedimentos cirúrgicos mencionados, normalmente, até o
dia 18/09/2012, quando houve a suspensão do fornecimento sob justificativa de que o medicamento em questão não fazia mais
parte da lista de medicamentos fornecidos pela FEME.
O agravado, então propôs a ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, requerendo que lhe seja fornecido o
medicamento PLAKETAR 250 mg, tendo em vista que outros medicamentos acarretaram em efeitos colaterais ao agravado e que
este foi o único que conteve os efeitos da insuficiência coronária.
O juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Capital concedeu a antecipação de tutela, para determinar que o Estado do
Maranhão forneça ao autor Ricardo Sopena Lizardo o medicamento pleiteado, no total de duas caixas por mês, no prazo de dez
dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Decisão que foi atacada por meio de outro agravo de instrumento
outrora proposto pelo agravante (Processo nº 41.020/2012), sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Diante do risco iminente, a situação do autor e que não foi dado efeito suspensivo ao agravo ora interposto pelo agravante, o Juiz a
quo determinou o bloqueio do valor de R$ 252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) na conta do Estado
do Maranhão, equivalente ao valor para aquisição do medicamento PLAKETAR 250MG/30 CAP, no total de 03 (três) caixas,
equivalentes a 03 (três) meses de tratamento.
Determinando, outrossim, que o valor acima referido deveria ser imediatamente transferido para a conta da empresa
Empreendimentos Pague Menos S/A, devendo o autor comprovar nos autos a efetiva compra e fornecimento do medicamento em
questão.
Desta decisão recorre o agravante no presente agravo de instrumento.
Pois bem.
A Lei nº 8.437/92, apesar de vedar a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente diante de ações de natureza
cautelar, que tenham nítido perfil satisfativo, de sorte a esgotar o objeto da ação principal, não deve ser aplicada ao caso em
questão.
Isso porque a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional contra a Fazenda Pública é perfeitamente cabível, na
hipótese de ser garantida a eficácia das normas constitucionais.
Por outro lado, mesmo que assim não o fosse, o tema requer tratamento em sede de direitos fundamentais, de proteção
constitucional, merecendo, por essa razão, supremacia sobre qualquer outro valor. Trata-se, em última análise, de garantia de um
estado mínimo de sobrevivência de uma pessoa que foi acometida por moléstia grave.
Aguardar o trânsito em julgado da decisão para atender às necessidades prementes da vida de um ser humano é, sobretudo,
conduta desumana incompatível com o alcance e princípio de qualquer norma jurídica, e o hermeneuta e aplicador da lei tem o
dever, como magistrado, de interpretar a norma atendendo aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem-comum.
O receio de dano irreparável de que poderia ser vítima o agravado, em princípio, restaria afastado pela determinação do
fornecimento, pelo Estado, do medicamento necessário à preservação de sua saúde, sem que seja necessário o referido bloqueio
para que tal medida ocorra, sendo suficiente a imposição de multa.
A Carta de 1988 restaurou as liberdades políticas após o período obscuro de 1964. O manual de cidadania foi um reflexo de todas
as forças partidárias e correntes sociais de distintos matizes. O marcador é flagrante. A Carta Cidadã é uma obra que provoca uma
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reivindicação diuturna dos jurisdicionados pelo seu fiel cumprimento.
O Poder Judiciário representa uma viga cheia de concretude de direitos. A certeza do cidadão é traduzida pelo excesso de
demandas junto ao Judiciário. O diálogo do cidadão com a Carta de 1988 é permanente e traz na corrente sanguínea o creditar de
fiel efetividade e não insinceridade normativa consagrada no regime anterior, quando o Poder Judiciário foi obrigado a fechar suas
interpretações pelas liberdades públicas.
A declaração de respeito à saúde é uma conquista inscrita na Declaração Universal do Homem de 1948, cujo artigo XXV, em seu
inciso 1, preconiza que:
“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.”
O princípio consagrado reduz qualquer inviabilidade para sua realização. O direito de proteção social, do qual está investido o
Estado, insere o direito à saúde. O conteúdo é de um alcance infinito. Não traduz simplesmente o acesso, fornecimento,
preservação da integridade física ou psíquica. Hice et nunc significa a completa conservação da vida humana.
Ora, a saúde constitui um valor basilar da vida humana, ela deve ser um elemento associado a todos os passos para o
reconhecimento e promoção dos direitos fundamentais: por essa única qualidade, ela deve ser objeto de um regime de proteção
tão explícito e eficaz quanto aquele atribuído aos valores humanos de primeiro patamar.
O intérprete constitucional não pode desconhecer a proteção à saúde nas duas planícies: a planície formal e materialmente
fundamental. Ora, qualquer restrição ou proibição do Estado ou entre particulares que possa causar prejuízo a sua conservação,
ainda que situada no plano legislativo deve-se entender como “princípio da proibição”. Esse retrocesso é inconcebível.
Qualquer atuação que agrida sua salvaguarda ou frustre o espectro próprio ao exercício lícito dos poderes enfeixados por seu
titular, é em sua dimensão positiva que o direito de proteção à saúde encontra maiores percalços à sua efetiva observância,
porquanto provoca o Estado a engajar-se na adoção dos meios necessários à preservação da vida humana e tratamento de
doenças, bem como o compromete a tornar disponíveis recursos e serviços adequados à proteção ou ao restabelecimento da
saúde dos titulares desse direito.
In casu, é importante ressaltar que já houve a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial, não sendo a medida
inibitória apta a compelir o ente público a fornecer a medicação em favor do agravante.
Dispõe o artigo 461, do CPC, em seu § 5º:
"Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial".
O artigo citado atribui ao magistrado a tarefa de promover a medida necessária para o cumprimento de suas decisões, ainda que
para isso sejam adotadas determinações excepcionais, como a requerida pelo agravado.
Na realidade, o bloqueio de verba pública, com seu consequente repasse ao jurisdicionado enfermo ou diretamente à farmácia
onde serão comprados os medicamentos, se insere em excepcionalidade indispensável para seu correto tratamento de saúde, já
reconhecido pelo Poder Judiciário, sendo medida necessária para que o mesmo possa comprar a medicação prescrita em seu
favor.
Em síntese, a situação fática dos autos autoriza a adoção de medidas excepcionais aptas a promover a efetividade de decisão
judicial proferida em favor do recorrente.
Desse modo, diante da omissão no cumprimento da ordem judicial, justifica-se o bloqueio da verba pleiteada pelo agravado,
conforme ampla jurisprudência.
Essa possibilidade se justifica quando se trata de direitos fundamentais como a saúde e a dignidade, que prevalecem sobre
qualquer outro princípio.
O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou quanto à matéria, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE VER DETERMINADO O BLOQUEIO DE VERBAS
DO ERÁRIO ESTADUAL PARA ASSEGURAR O REFERIDO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O
ESTADO ESTEJA SENDO MOROSO NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE QUE O IMPETRANTE NÃO
ESTÁ TENDO REGULAR ACESSO AO MEDICAMENTO DE QUE NECESSITA.
1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na qualidade de
substituto processual, no qual se objetiva a determinação de bloqueio de verbas do erário estadual para assegurar o fornecimento
de medicamento (Gabapentina 300 mg - enfermidade: diabetes mellitus tipo II), cujo direito de acesso foi reconhecido pelo acórdão
a quo, por ocasião da concessão da segurança.
2. No caso, embora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tenha concedido a segurança, indeferiu o pedido de bloqueio de
verba pública, com o argumento de "tratar-se de medida extrema e que não asseguraria o cumprimento da decisão no mandado de
segurança, ferindo sua própria natureza jurídica, a qual visa unicamente obter medicamentos" e porque "o pretendido bloqueio,
além de trazer inúmeros transtornos à Administração Pública, causaria a inversão da finalidade do mandado de segurança pois, ao
contrário do fornecimento do medicamento requerido inicialmente, estar-se-ia compelindo o impetrado à entrega de dinheiro,
possibilitando a ocorrência de possíveis desvios, importando em desvirtuamento da ação mandamental".
3. O entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítimo o
bloqueio de verbas públicas para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando
houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Precedentes: REsp 900.458/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 13/08/2007; REsp 840912/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
23/04/2007; REsp 851.760/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/09/2006; EREsp 770.969/RS, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 21/08/2006.
4. Porém, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto não consta dos autos qualquer comprovação de que o impetrante
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não esteja tendo regular acesso ao medicamento de que necessita.
5. O procedimento de bloqueio de valores do erário estadual não é regra nem questão de direito, mas exceção condicionada à
demonstração inequívoca da urgente necessidade de acesso a medicamento cuja ausência possa colocar em risco grave a saúde
do impetrante; e de que o Estado não está fornecendo, de forma adequada, o respectivo medicamento.
6. Recurso ordinário não provido.
(RMS 35.021/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)(grifei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO
DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO
FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.
1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar
as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e
coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o
fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao
fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e
imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-se medida legítima, válida e razoável.
2. Recurso especial que encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o
fornecimento do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas
executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da
recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.
3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a
tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de
situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou
mesmo por em risco a vida do demandante.
4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado,
em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar
quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º
9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita,
medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privaremse dos recurso indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.
Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma
permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente." 5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de
princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas
constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece
destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.
6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a
prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do
devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a
entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à
tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.
7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer
o medicamento necessário à recorrente.
8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori
serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário.
9. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008) (grifei)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ARTS. 461, § 5º, E 461-A DO CPC.
BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. É possível o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa (astreintes) para garantir o fornecimento de
medicamentos pelo Estado.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1058836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 01/09/2008)
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE DAR. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. AFERIÇÃO DA EFICÁCIA. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ART. 461, CAPUT E § 5º DO CPC.
1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo
inadimplemento de obrigação de dar, não viola os artigos 461 e 461-A do CPC o acórdão que conclui ser inócua a multa, pois cabe
às instâncias ordinárias a aferição da eficácia dessa medida.
2. Além de prever a possibilidade de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, o CPC armou o julgador
com uma série de medidas coercitivas, chamadas na lei de "medidas necessárias", que têm como escopo o de viabilizar o
quanto possível o cumprimento daquelas tutelas.
3. As medidas previstas no § 5º do art. 461 do CPC foram antecedidas da expressão "tais como", o que denota o caráter
não-exauriente da enumeração. Assim, o legislador deixou ao prudente arbítrio do magistrado a escolha das medidas que
melhor se harmonizem às peculiaridades de cada caso concreto.
4. Em casos como o dos autos, em que a efetivação da tutela concedida está relacionada à preservação da saúde do
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indivíduo, a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida.
5. Recurso especial provido em parte.
(REsp 1062564/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 23/10/2008) (grifei)
Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, inclusive em julgados dessa Segunda Câmara Cível, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA ESTATAL. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA
DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo qualificado como direito fundamental que assiste a todas as pessoas (art.
196 da CF/88). O fornecimento de medicamentos necessários aos tratamentos médicos mostra-se, portanto, plenamente
assegurado.
2. Descumpridas as decisões judiciais para entrega dos medicamentos ou para pagamento do valor necessário à sua
compra, mesmo com a imposição de “astreintes” para coagir ao cumprimento de tais obrigações específicas, fez-se
imprescindível a determinação do bloqueio de valores nas contas do ente estatal, como meio de efetivação do direito
prevalente à vida.
3. Para preservação da dignidade da pessoa humana, é possível, com fundamento no art. 461, § 5°, do CPC, o bloqueio de
verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. Precedentes do STJ.
4. Recurso improvido.
(TJ/MA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 20213-25.2010.8.10.0001, ACÓRDÃO Nº. 105.054/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Relator: Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, j. 11.08.11)(grifei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ESPECÍFICA. GARANTIA DE
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE VERBAS PÚBLICAS. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA.
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. O TFD – Tratamento Fora de Domicílio é um instrumento legal que permite, através do SUS – Sistema Único de Saúde –, o
encaminhamento de pacientes a outras unidades de saúde, a fim de realizar tratamento médico, desde que esgotados todos os
meios de tratamento na localidade de residência e caso haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao período necessário e
aos recursos orçamentários existentes.
II. A negativa de tal benefício, presentes os seus requisitos autorizadores, gera risco à vida ou grave risco à saúde e viola direitos
indisponíveis, pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
III. Circunstância dos autos em que o depósito de valores concernentes ao custeio do TFD encontra respaldo no art. 461, §§, do
CPC, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da
tutela específica.
IV. O direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos. Nas palavras do Min.
Teori Albino Zavascki, pode-se ter por legítima, ante a omissão do agente estatal responsável pelo fornecimento do
medicamento, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente
(REsp 840.912/RS, Primeira Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 23.4.2007).
V. Não há que se sujeitar os valores deferidos em antecipação de tutela ao regime de precatórios, pois seria o mesmo que negar a
possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando o Supremo Tribunal Federal apenas resguarda as exceções
do art. 1º da Lei 9.494/97 (AgRg no REsp 935.083/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02.08.2007,
DJ 15.08.2007 p. 268).
VI. Recurso desprovido.
(TJ/MA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 16124-2008, Acórdão Nº 75.987/2008, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.
ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, j.16.09.08) (grifei)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE
ENDOPRÓTESE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE AOS NECESSITADOS. PRESENTE O
INTERESSE DE AGIR. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. URGÊNCIA. NORMAS AUTO-APLICÁVEIS. DIREITO À SAÚDE
E À VIDA QUE SE SOBREPÕEM. LICITAÇÃO DESNECESSÁRIA. PERIGO DE MORTE IMINENTE DO AGRAVADO.
I – Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lícito é o bloqueio de valores em contas públicas
com o fito de custear tratamento médico indispensável, como meio de não violar o princípio da dignidade da pessoa
humana, sem que se configure ofensa ao art. 461 e seus incisos, do CPC.
II – Não possuindo a parte condições financeiras para arcar com as despesas do tratamento de sua enfermidade, e, ainda, sendo
esse imprescindível para a preservação de sua vida, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades,
realizando a cirurgia, bem como o fornecimento dos medicamentos.
III – Desnecessária a previsão orçamentária ou a licitação para a realização da cirurgia, na forma pleiteada, sob pena de colocar-se
em risco a saúde e a vida do Agravado.
(TJ/MA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 012246-2006, Acórdão N.º 66.892/2007, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa.
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, j. 12.06.07) (grifei)”
Nesta seara, considerando-se não assistir ao agravante relevante fundamentação e que a decisão que visa garantir o cumprimento
tutela antecipada, outrora concedida ao agravado, foi fundada na existência de fumus boni iuris e periculum in mora, conclui-se que
esta deve ser mantida.
IV. Conclusão
Em face do exposto, denego o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante, mantendo a eficácia da decisão agravada
até final julgamento deste agravo de instrumento.
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que em 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, devendo
constar, do mesmo expediente, a comunicação de que foi deferida a antecipação da tutela recursal postulada pelo agravante,
remetendo-lhe cópia da presente decisão.
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Intime-se o agravado, via oficial de justiça, para, querendo, responder ao presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias, ficando-lhe
facultada a juntada de documentos.
Após a apresentação das informações, bem assim das contrarrazões, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de
Justiça, para que, se assim entender, funcione nas condições de custos legis, pelo igual prazo (10 dias).
Apresentado o parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Peças liberadas pelo Desembargador Relator em 15 de março 2013 para publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
veiculado no endereço eletrônico www.tjma.jus.br.
É a decisão.
São Luís, 15 de março 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 423-21.2012.8.10.0119 (Protocolo 1051-2013) – Santo Antônio dos Lopes/MA
Apelante : Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotor : Júlio Aderson Borralho Magalhães Segundo
Apelado : Joaquim Quinco de Lima
Advogado : Marcell Rodrigues Cabral Siqueira
Relator : Desembargador Vicente de Castro
APELAÇÃO CÍVEL em ação civil pública de execução forçada. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMiDADE Do ministério
público. ERROR IN PROCEDENDO. jurisprudência pacífica do STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR (ART. 557,
§ 1º-A, DO CPC). POSSIBILIDADE.
I. “As decisões do Tribunal de Contas, que reconheçam dívida ou atribuam multa patrimonial aos responsáveis por irregularidades
no uso de bens públicos, têm eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF), sendo o Ministério Público parte
legítima para propor a respectiva ação civil pública de execução.” Súmula nº 11 da 2ª Câmara Cível do TJMA. Precedentes do
STJ.
II. A legitimidade do Parquet é instrumento que materializa a sua função institucional de promover a defesa do patrimônio público e
responsabilização de gestores públicos condenados por Cortes de Contas, insculpidas nas Constituições Federal e Estadual.
III. Estando a decisão recorrida em conflito com orientação jurisprudencial deste Tribunal ou de Tribunal Superior, o caso é de
apreciação monocrática, consoante dispõe o art. 557, § 1º-A, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão
colegiado.
IV. Apelação a que se dá provimento.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes o Ministério Público do Estado do Maranhão (apelante) e Joaquim
Quinco de Lima (apelado).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 64-66, do MM. Juiz de direito da Comarca de Santo Antônio dos Lopes.
Integra o processo a ação civil pública nº 423-21.2012.8.10.0119, em que o Juízo a quo, ao reconhecer a ilegitimidade do órgão
ministerial para propor execução de título oriundo do Tribunal de Contas Estadual, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com
fulcro no art. 267, inc. VI do CPC.
A irresignação do apelante acha-se deduzida em suas razões de fls. 67-74, nas quais sustenta a legitimidade do Parquet para o
procedimento expropriatório em comento.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fl. 77).
Contrarrazões pelo apelado às fls. 81-89, em que defende a manutenção do decisório objetado.
Em sua manifestação de fls. 98-104, subscrita pelo Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, digno Procurador de Justiça, o
Ministério Público está a opinar pelo conhecimento e provimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório. Passo à decisão.
Este recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade que lhe são inerentes, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
À luz do disposto no art. 557, § 1º-A, do CPC[1], constata-se a possibilidade de apreciação monocrática do presente recurso no
sentido do seu provimento, tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica do STJ a respeito do tema.
Com efeito, o Ministério Público Estadual tem legitimidade, concorrente e subsidiária, para figurar em ação de execução de título
extrajudicial do Tribunal de Contas do Estado, pois, ao fazê-lo, atua na defesa do patrimônio público, conforme prescreve o art.
129, inc. III da Constituição Federal, in verbis:
“ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos;”
Idêntica redação tem o art. 98, inc. III, da Carta Política do Estado do Maranhão:
“ Art. 98. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do
consumidor e de outros interesses difusos e coletivos;”
Igualmente, a Súmula nº 329 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “ o Ministério Público tem legitimidade para propor ação
civil pública
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em defesa do patrimônio público” .
Logo, quando o Ministério Público procede à execução de crédito decorrente de decisão de Corte de Contas, em favor de ente
federado municipal, não exerce representação judicial de entidade pública, por consequência, não configurando afronta à vedação
do inc. IX do art. 129 da Carta Magna[2] e ao art. 98, inc. IX da Constituição do Estado do Maranhão[3].
In casu, o órgão ministerial não atua na defesa do interesse da Administração Pública – interesse público secundário –, mas no
resguardo do interesse público primário.
Tal diferenciação é crucial para definir a legitimidade processual do Parquet na demanda aqui discutida.
Do escólio de Luís Roberto Barroso, infere-se preciosa anotação de tais conceitos, a seguir:
“O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e
bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito
público que seja parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estado-membro, do Município ou das
suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e
minimizar as despesas [4].”
O autor arremata lecionando que a dicotomia entre interesse público primário e secundário reflete na conformação constitucional
das esferas de atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública, de forma que a defesa do interesse público primário é
incumbência do Ministério Público; a do secundário, da Advocacia Pública.
Nessa linha, Celso Antônio Bandeira de Mello faz importante advertência:
“Outrossim, a noção de interesse público, tal como a expusemos, impede que se incida no equívoco muito grave de supor que o
interesse público é exclusivamente um interesse do Estado, engano, este, que faz resvalar fácil e naturalmente para a concepção
simplista e perigosa de identificá-lo com quaisquer interesses da entidade que representa o todo (isto é, o Estado e demais
pessoas de Direito Público Interno).” [5]
É nítida, portanto, a dicotomia que delimita o conceito de interesse público, não havendo motivos para confusões conceituais.
Nessa senda, é que o legislador nacional editou a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e prescreveu ser função institucional
do órgão do Parquet promover a responsabilização patrimonial dos gestores condenados por Cortes de Contas, senão vejamos:
“ Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao
Ministério Público:
(...)
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de
contas;”
Norma semelhante há na Lei Complementar Estadual nº 13/91 (Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão):
“Art. 26. Além das funções previstas na Constituição Federal, nesta e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
IX – ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por Tribunais e Conselhos de
Contas;”
Assim, hei por bem acompanhar a posição mais recente do STJ, que reconhece a legitimidade do órgão ministerial, e o faço com
base em reiterados julgados daquele sodalício, assim:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. DEFESA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. O Ministério Público tem legitimidade extraordinária para, na defesa do
patrimônio público, promover a execução de título extrajudicial da lavra de Tribunal de Contas Estadual, para restituição de verbas
remuneratórias recebidas a maior por agente público. Precedentes da Primeira Seção. 2. Recurso especial provido.” (Recurso
Especial nº 1133185/MG (2009/0064821-1), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 18.10.2011, unânime, DJe
03.11.2011). (Sem grifo no original).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. Pacífico na Primeira Seção desta Corte Superior o
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para promover execução de título executivo extrajudicial decorrente de
decisão de Tribunal de Contas, ainda que em caráter excepcional. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Recurso Especial nº
1219918/MG (2010/0191355-3), 2ª Turma do STJ, Rel. César Asfor Rocha. j. 18.10.2011, unânime, DJe 25.10.2011). (Sem grifo no
original)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DO TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pacificou-se na Primeira Seção desta Corte Superior o
entendimento segundo o qual o Ministério Público tem legitimidade para promover execução de título executivo extrajudicial
decorrente de decisão do Tribunal de Contas, ainda que em caráter excepcional - i.e., quando o sistema de legitimação ordinária
de defesa do erário falha. 2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não
merece reforma. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1372153/MG (2010/0223815-6), 2ª Turma
do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j. 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011). (Sem grifo no original)
Vale transcrever, ainda, o enunciado nº 11 da Súmula da 2ª Câmara Cível do TJMA:
“ As decisões do Tribunal de Contas, que reconheçam dívida ou atribuam multa patrimonial aos responsáveis por irregularidades
no uso de bens públicos, têm eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF), sendo o Ministério Público parte
legítima para propor a respectiva ação civil pública de execução.”
Ademais, não há contrariedade deste posicionamento ao que foi decidido nos autos do RE 223.037-1/SE pelo Supremo Tribunal
Federal, mencionado no comando sentencial fustigado. É que aquele julgado decidiu sobre a ilegitimidade do “ Ministério Público
que atua junto ao Tribunal de Contas”.
Com isso, a Suprema Corte não declarou a ilegitimidade do Ministério Público Estadual, sendo este, portanto, parte legítima para
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ajuizar ação executiva contra ex-gestor público fundada em acórdão do TCE-MA.
Afirmar o contrário implica em incorreta interpretação da decisão proferida nos autos do RE 223.037-1/SE.
Destarte, a sentença vergastada encontra-se lançada em dissonância ao entendimento pacificado pelo STJ, de modo que sua
reforma monocrática por este Relator encontra-se autorizada.
Em face do exposto, torna-se imperativa a aplicação do art. 557, § 1º-A, do CPC, que ora invoco para DAR PROVIMENTO
monocraticamente ao presente recurso, cassando a sentença recorrida de fls. 64-66 e determinando o retorno dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento do feito.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 11 de março de 2013.
Desembargador VICENTE DE CASTRO
Relator
[1] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Original não sublinhado).
[2] CF/88. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
[3] CE-MA. Art. 98. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. (Acrescido pela Emenda Constitucional n° 058 de 1º de
dezembro de 2009)
[4] BARROSO, Luis Roberto. O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse
público (Prefácio). In: Sarmento, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de
supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
[5] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29.ed. Ver. Atual. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 65-66.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº1229/2013
Apelante : Bradesco Seguros S/A
Advogada : Ana Cláudia Bertrand Mesquita
Apelada : B. K. B representada por sua genitora Cláudia Regina Barros
Advogado : José Luiz Sarmanho Ramos
Comarca : São Luís
Relator : Desembargador Vicente de Castro
APELAÇÃO EM AÇÃO DE SEGURO DPVAT. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. APRECIAÇÃO MONOCRÁTICA.
I. A tempestividade configura um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, de modo que a sua inobservância
configura óbice ao conhecimento do apelo.
II. Sendo o recurso manifestamente inadmissível face à sua intempestividade, pode o relator apreciá-lo monocraticamente,
consoante dispõe o art. 557, caput, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III. Apelação a que se nega seguimento.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes Bradesco Seguros S/A (apelante) e B. K. B, representada por sua
genitora Cláudia Regina Barros (apelada).
Objetiva a apelante a reforma da sentença de fls. 58-63, proferida pelo MM. Juiz de direito da 1ª Vara Cível desta Comarca.
Integra o processo a ação de cobrança de seguro DPVAT nº 55363-33.2011.8.10.0001, em que o Juízo a quo, ao reconhecer a
debilidade permanente em membro superior direito da autora, julgou procedente o pedido contido na petição inicial, condenando a
demandada, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com os acréscimos legais,
inclusive honorários advocatícios.
A irresignação da recorrente acha-se deduzida em suas razões de fls. 68-86, nas quais requer, preliminarmente, a inclusão da
seguradora Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT S/A. Sustenta a carência da ação, ausência de nexo de causalidade e, no
mérito, suscita a fragilidade da prova pericial acostada aos autos entendendo, ainda, pela desproporcionalidade da indenização.
Recurso recebido no seu duplo efeito (fl. 89).
Contrarrazões pela apelada às fls. 93-107.
Em sua manifestação de fls. 113-120, subscrita pelo Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, digno Procurador de Justiça, o
Ministério Público opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório. Passo a decidir.
À luz do que preceituam os artigos 508 e 557, caput, do CPC[1], verifico que a presente apelação não supera o juízo de
admissibilidade recursal face à sua intempestividade, circunstância que autoriza a sua apreciação monocrática, desde logo, por
este Relator.
Oportuno registrar que o intuito do legislador, ao estatuir as regras do art. 557 do CPC, foi o de prestigiar os princípios da
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economia e celeridade processuais, a fim de que as pautas dos tribunais sejam preenchidas somente por recursos que realmente
necessitem de apreciação pelo colegiado.
Na espécie, verifica-se na certidão de fl. 63, que a apelante foi intimada da sentença ora atacada no dia 13.06.2012 (quarta-feira),
através de publicação no DJE, começando a fluir o prazo recursal, portanto, no dia seguinte, vindo a expirar in albis em 28.06.2012
(quinta-feira). Entretanto, como se vê à fl. 67, o vertente recurso somente foi protocolizado no dia 03.07.2012 (fl. 52), ultrapassando,
portanto, o interregno estabelecido pela lei processual.
Exsurge, pois, que a apelante descurou-se de observar o lapso temporal para o manejo do recurso. Sendo assim, comprometeu,
irremediavelmente, o conhecimento do seu mérito.
Isso ocorre porque “o processo deve sempre significar marcha para a frente, razão pela qual os prazos fixados são, em regra,
peremptórios, pelo que decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato (art.
183 do CPC). O recurso, portanto, deve ser interposto no prazo previsto para tanto, sob pena de preclusão temporal”. [2]
Comungando da mesma ideia, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “a tempestividade é um dos pressupostos
recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador,
inexistindo preclusão a respeito” (EDcl no REsp nº 884009/RJ, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 30.09.2011).
Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com espeque no art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO à
presente apelação em razão de sua manifesta inadmissibilidade face à sua intempestividade.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 15 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] CPC. Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e
nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
[2] MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. 4. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 517.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 1.524/2013 — SÃO LUÍS
PROCESSO NO 0000309-17.2013.8.10.0000
Agravante
: Raimundo Nonato de Moraes
Advogados
: Antônio César de Araújo Freitas e outros
Agravada
: Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento
Mercantil S/A
Advogados
: Hiran Leão Duarte e Eliete Santana Matos
Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Pedido de reconsideração da decisão de fls. 230/240: impossibilidade.
Trata-se de Pedido de Reconsideração ajuizado por Raimundo Nonato de Moraes, aqui agravantes, contra decisão por mim
proferida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto.
Alega, em síntese, a existência de erro insanável na notificação extrajudicial, o que afasta a caracterização da mora.
Diz que houve cobrança de encargos não previstos no contrato, além dos ilícitos e abusivos no período da normalidade, e que os
bens objeto da transação são necessários à sua atividade produtiva, havendo risco de paralisação do serviço público de transporte
de passageiros.
Como se vê, o agravante restringe-se a repetir toda a argumentação tecida nas razões do agravo de instrumento, as quais foram
devidamente analisadas pela decisão que indeferiu o pleito de suspensividade, não havendo qualquer elemento novo capaz de
alterar o meu entendimento sobre a questão.
A propósito, destaco o seguinte trecho da decisão (fls. 232/240), verbis:
“Com relação ao requerimento de efeito suspensivo, não vejo atendidos os requisitos para a sua concessão.
A notificação (fls. 80) não se ressente de vício algum, vez que atendeu às formalidades que lhe são próprias, porquanto enviada ao
endereço fornecido pelo arrendatário, agora agravante, e por ele efetivamente recebida, não havendo exigência legal de que venha
discriminando todo o valor da dívida vencida.
Até porque o devedor, como lógico, deve saber até que prestação pagou, ou, pelo menos, pode perfeitamente inteirar-se dos
valores junto à arrendante, visando à purgação de sua mora.
A notificação, pois, é válida, vez que plenamente atendidos os termos da Súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual “no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação
prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”.
Quanto ao equívoco da agravada ao indicar, na petição inicial, qual fora a última parcela paga, evidentemente que se trata de mero
erro material, corrigido pela própria agravada na planilha que juntou com a inicial. Incabível, pois, cogitar de inépcia que possa
acarretar a extinção do processo.
No que diz respeito às cláusulas contratuais, não há mínima prova que possa respaldar as afirmações do agravante, de que teria
havido cobrança de encargos ilegais e abusivos no período da normalidade contratual, o que, obviamente, deveria estar
identificado em perícia contábil, único meio hábil à demonstração das ilegalidades aventadas pelo agravante.
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No caso, porém, as ilegalidades restringem-se às afirmações discriminadas nas razões recursais, algo insuficiente para indicar
plausibilidade que possa autorizar concluir-se pela injustiça da decisão concessiva da liminar possessória.
Aliás, dada a falta de prova das alegações sustentadas pelo agravante, o quadro atual favorece à agravada, pois as cláusulas
contratuais constantes do instrumento juntado com a petição inicial aparentemente se revestem de plena legalidade.
A propósito, não procede a eiva suscitada pelo agravante, segundo a qual a agravada instruiu a inicial com instrumento contratual
de outra empresa, sem qualquer relação, portanto, com o contrato efetivamente firmado entre as partes.
A praxe no mercado, quando da celebração de contratos para financiamento de veículos, é que existam dois instrumentos
distintos, mas que se complementam. Um traz as cláusulas específicas de determinado contrato, com a indicação das partes, do
bem objeto da avença, além das garantias, seguros, características do ajuste e forma de pagamento.
Um outro instrumento, repassado ao devedor na ocasião da assinatura do contrato, ou posteriormente, contém as cláusulas gerais
daquela modalidade de negócio, válidas para quaisquer contratos da mesma natureza. Neste é que estão indicados as obrigações
das partes, os encargos e despesas a serem cobrados, os ônus em caso de inadimplemento e o foro de eleição.
No caso, os instrumentos com as cláusulas gerais e com as condições específicas acham–se acostados à inicial (fls. 59 a 66),
tendo havido, ainda, um anexo com a indicação dos índices para o cálculo de cada parcela contratada (fls. 67) e outro com a
especificação do bem arrendado (fls. 68).
Portanto, o instrumento contratual encontra-se perfeitamente formalizado e identificado, sem que o agravado tenha provado, ao
menos até a presente data, que o instrumento com as cláusulas gerais seria outro, além do que a indicação de outra empresa no
cabeçalho é irrelevante, por se tratar de entidade do mesmo conglomerado empresarial.
Voltando aos encargos cobrados, em se tratando de contratos bancários é legalmente permitida a capitalização de juros, em
periodicidade menor que a anual, desde que pactuada.
Assim é desde o advento da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, depois substituída pela hoje vigente MP no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que preceitua:
“ Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.”
Na espécie dos autos, o contrato objeto da lide foi celebrado, ao que se deduz, em 27 de novembro de 2008 (fls. 65), após a
edição dessa MP. Logo, não é ilegal, em princípio, a capitalização mensal de juros.
A jurisprudência é consistente nesse sentido, como se infere dos seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE.
1.- A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e
desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas
pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
2.- Ocorre que, no caso em apreço, o Acórdão recorrido afastou sua utilização consignando que o contrato firmado entre as partes
é anterior à vigência da referida Medida Provisória e que não há cláusula prevendo a capitalização dos encargos.
3.- Aplicação da Súmula 83/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido [grifei].”
(AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 03/04/2012)
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA CORRENTE E RENEGOCIAÇÕES. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES QUE REMONTAM O REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA, RELATIVA À
PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A tese dos recorrentes é no sentido da ausência da previsão contratual de capitalização mensal de juros, o que foi
expressamente admitido nos autos, de modo que a revisão do julgado impõe reexame do contrato e da matéria fática dos autos,
tarefa vedada pelo óbice dos enunciados sumulares 5 e 7 do STJ.
2. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção (AgRg no REsp n. 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de
8.8.2005), a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de
juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na
estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da
média de mercado.
4. A capitalização mensal de juros somente é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31/3/2000, e desde que expressamente pactuada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento [grifei].”
(AgRg no REsp 975.493/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012)
É importante ressaltar que, conforme ajustado entre as partes, as prestações devidas pelo devedor eram variáveis, calculadas
mensalmente segundo os percentuais previamente indicados no Anexo I, tendo o agravante pago até a 38a, vencida em 27 de maio
de 2011, sem que tenha, desde então, adimplidos as demais (cf. planilha de fls. 56 a 58).
É importante frisar que nesse cálculo foi levada em conta a renegociação feita voluntariamente pelo devedor, o que elasteceu o
número de parcelas, em relação às originalmente ajustadas.
Com relação aos juros remuneratórios, não há dúvida: os bancos podem cobrar taxas superiores às ordinárias, porque não se
sujeitam, nessa parte, à Lei de Usura, e sim às prescrições do Conselho Monetário Nacional, já que se erigem em instituições
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financeiras e, como tal, gozam, porque não dizer, das benesses da Lei no 4.595/64, que preceitua:
“ Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:
[...]
IX —limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações
e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil [...].”
O norte para os percentuais dos juros bancários é, portanto, a taxa média do mercado e a discrepância, se existente, deve ser
apurada em cada caso concreto, por meio das provas pertinentes. Insuficientes, portanto, meras alegações de abusividade,
desprovidas de perícia contábil realizada com a prévia aferição das taxas de mercado verificadas à época da celebração do
contrato.
Nesse rumo também aponta a jurisprudência, desde a aprovação da Súmula 596 do STF, em fins de 1976, cuja vigência foi muitas
vezes reiterada, sendo paradigma dos julgados de tribunais pátrios.
Prescreve o enunciado:
“ Súmula 596 —As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”
No âmbito do STJ, a questão é pacífica e foi ratificada no Recurso Especial no 1.061.530/RS, da Relatoria da insigne Ministra
NANCY ANDRIGHI, julgado pela metodologia do instituto denominado “recurso repetitivo”, ficando assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO
DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo
repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI no 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos
regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o
incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial,
preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii)
configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
[...]
I — JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [grifei].
[...]
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios,
como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009)
Quanto aos juros moratórios, estão limitados ao percentual de até 1% (um por cento) ao mês, nos termos do entendimento
jurisprudencial predominante, hoje consolidado na Súmula no 379 do STJ (DJe de 05.05.09), que também provém do julgamento do
REsp há pouco citado.
Prescreve o novo sumular:
“ Súmula no 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês.”
Contudo, também não se faz possível cogitar de ilegalidade, no que pertine aos juros de mora, exatamente porque pactuados pela
partes segundo essa limitação, como se constata a fls. 64.
No que se refere aos demais encargos, é certo que o agravante tem razão quanto à ilegalidade da cobrança de comissão de
permanência, haja vista que cumulada com multa e juros moratórios ou correção monetária (fls. 64), o que contraria a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Acontece que, mesmo evidenciada a ilegalidade da comissão de permanência, isso não tem o condão de afastar a mora do
agravante, dado que esse efeito somente pode decorrer da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual,
e a comissão de permanência, como se sabe, é dotação que tem ensejo quando do período da inadimplência, apenas.
Confira-se, mais uma vez, a jurisprudência do STJ, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA.
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1.- Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Recorrente.
2.- Tendo o acórdão reconhecido que as partes nada pactuaram a respeito da capitalização de juros, não há como acolher a
pretensão do recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça.
3.- Em relação à mora do devedor, é assente na jurisprudência desta Corte que a sua descaracterização dá-se no caso de
cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, o que se verifica no presente processo em que foi reconhecida a
abusividade da capitalização dos juros. Mantida a improcedência da ação de reintegração de posse.
4.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, a que se nega provimento [grifei].”
(EDcl no REsp 1246414/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
- É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros
moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
- Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, descarateriza-se a mora.
- Afastada a mora, o consumidor deve permanecer na posse do bem dado em garantia.
- A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
- Agravo parcialmente provido [grifei].”
(AgRg no REsp 1092428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012)
No que toca à exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, somente se admite, segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, igualmente consolidado no recurso especial julgado sob a metodologia do recurso repetitivo, ante
a coexistência dos seguintes fatores:
a) que a dívida esteja sendo questionada, no todo ou em parte, perante o Poder Judiciário;
b) que a causa do pedido de impugnação da dívida seja viável, amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça;
c) que, no caso de questionamento parcial, seja depositado o montante incontroverso ou prestada caução idônea.
Confira-se este trecho da ementa do antecitado REsp 1.061.530/RS, in verbis:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”
Na espécie dos autos, apenas o primeiro desses requisitos se faz observado (comissão de permanência), o que é insuficiente à
abstenção da inscrição ou exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito.
Por fim, quanto à mantença do veículo na posse do agravante, também não se reveste de plausibilidade, justamente porque sua
mora não se acha afastada, estando a agravada autorizada, nessa situação, a promover a pertinente ação de reintegração de
posse.
De tudo se conclui que inexiste plausibilidade nas alegações do agravante, a ponto de autorizar a modificação da decisão
agravada, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.” (grifos no original)
Não há razão, pois, para acolher o pedido de reconsideração, tampouco para sua conversão em agravo regimental.
Isso porque a decisão que aprecia pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento é irrecorrível, por força do parágrafo
único do art. 527 do Código de Processo Civil, verbis:
“ Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator:
I - negar-lhe-á seguimento, liminarmente, nos casos do art. 557;
II - converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é
recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa;
III —poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“ Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.”
Comentando esse dispositivo, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (A Nova Etapa da Reforma do Código de Processo Civil, vol. 1, São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 227) afirma:
“A irrecorribilidade de que trata o parágrafo único do artigo 527 deve ser entendida indistintamente, quer se trate de atribuição ou
de negação do efeito suspensivo. O mencionado texto legal está a vedar a apresentação de recurso em ambos os casos. A
decisão monocrática, em qualquer destas situações, deve ser observada, acatada e respeitada. Se cabe ao relator, sozinho,
decidir e ele decidiu, não há por que pretender reexaminar a decisão. Não há direito subjetivo para tanto”.
E continua o renomado professor:
“Tudo se resume a uma única questão: a quem compete decidir? Ao relator e a mais ninguém. Logo, o que o relator decidiu, está
decidido. Se bem ou mal, certo ou errado, com ou sem teratologia, estas são apreciações subjetivas que não devem abalar o
sistema recursal”.
Quanto ao tema, a exposição de motivos da Lei no 11.187/05, que acrescentou ao CPC o parágrafo único acima transcrito, dispõe
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da seguinte maneira, in verbis:
“... das decisões dos relatores, ao mandar converter os agravos de instrumento em retidos, ou ao deferir ou indeferir o chamado
efeito ativo, não mais caberá agravo interno. É interessante evitar a superposição, a reiteração de recursos, que ao fim e ao cabo
importa maior retardamento processual, em prejuízo do litigante a quem assiste a razão”.
O cabimento recursal, segundo o renomado FLÁVIO CHEIM JORGE (in Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: RT,
2007, p. 80), pressupõe a necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, como também a adequação do recurso
utilizado.
Em suma, é necessário que a decisão seja passível de recurso e que este tenha previsão na legislação vigente, à época do
pronunciamento recorrido. A ausência de recorribilidade ou de adequação da via utilizada para a impugnação da decisão implica,
necessariamente, o não-conhecimento do recurso interposto.
Nesse sentido são os ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR (in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos –
Recursos no Processo Civil, 3a ed., São Paulo: RT, 1996, p. 237), in verbis:
“O recurso precisa estar previsto na lei processual contra determinada decisão judicial, e, ainda, que seja o adequado para aquela
espécie. Esses dois fatores, a recorribilidade, de um lado, e a adequação, de outro, compõem o requisito do cabimento para a
admissibilidade do recurso.”
Sobre a matéria, colho o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é irrecorrível a decisão que defere
ou não efeito suspensivo em agravo de instrumento, nos termos do art. 527, do Código de Processo Civil, ressalvando, apenas, em
casos tais, a possibilidade de a decisão ser atacada pela via do mandado de segurança.
A título ilustrativo, cito os seguintes precedentes da referida Corte Superior:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘A decisão do relator que defere ou infere o pedido de efeito suspensivo, no âmbito de agravo de instrumento, mercê
da impossibilidade de sua revisão mediante a interposição de agravo previsto em regimento interno, porquanto sujeita
apenas a pedido de reconsideração (parágrafo único do art. 527, do CPC), desafia a impetração de mandado de
segurança, afastando, outrossim, a incidência da Súmula 267/STF" (RMS 25.949/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 23/3/10).
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 95.401/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.- Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que indefere ou não efeito suspensivo em agravo de
instrumento, nos termos do art. 527 do CPC.
2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.211.805/PI, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 14/03/2012) (grifei)
Portanto, não sendo o caso de reconsideração, a decisão que aprecia o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento
somente é passível de reforma no julgamento de mérito do recurso, o que torna inviável a conversão do presente pleito em agravo
regimental.
Conclusão
Ante todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, bem como o pleito de conversão em agravo regimental.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 1607-24.2009.8.10.0052 (prot. 20511-2011) – Pinheiro/MA
Apelante : Município de Pedro do Rosário/MA
Procurador : Klayton Noboru Passos Nishiwaki
Apelado : Marcreilson Mendes Teixeira
Advogado : Marcelo Sérgio de Oliveira Barros
Relator: : Desembargador Vicente de Castro
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. dOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTRESSE RECURSAL.
I. Carece de interesse recursal quem, em sentença inferitória da petição inicial da ação, na qual é figura como demandado, não foi
alcançado pela imposição de ônus algum.
II. Apelo não conhecido. Art. 557 do CPC.
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Pedro do Rosário/MA contra sentença de fls. 38-40, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro - MA que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº 1607/2009) proposta por
Marcreilson Mendes Teixeira em seu desfavor, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Da exordial extrai-se que o autor, ora apelado, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de verbas salariais de
novembro e dezembro de 2008, bem como férias de 2008/2009, além de 13º salários referentes ao cargo de professor do
Município de Pedro do Rosário/MA.
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Percebendo que os documentos que instruíam a inicial pertenciam ao servidor Nilton César Martins Oliveira e não ao autor, o MM.
Juiz a quo determinou a emenda, nos termos do art. 284 do CPC (fl. 34).
Transcorrido o prazo assinalado in albis, (cf. certidão de fl. 37), a inicial foi indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito,
na forma do art. 267, I do CPC, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
Inobstante o indeferimento da inicial, insurge-se o Município réu, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a
ausência de responsabilidade pelo pagamento dos saldos de salários. Afirma, para tanto, que os valores foram efetivamente pagos
ao apelado pela administração anterior, que não arquivou os referidos recibos.
Sem contrarrazões recursais (fl. 58).
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Carlos Nina Everton Cutrim (fls. 64-68), pugna pelo não conhecimento
do recurso.
Eis o sucinto relatório. Passo a decidir.
Apelação tempestiva e isenta de preparo.
O exame do interesse recursal segue a metodologia da análise do interesse de agir. É necessário que o interessado possa
vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso. Assim, a inadmissibilidade decorre da inutilidade da via eleita.
Nesse sentido, esclarecedora a lição de Nelson Luiz Pinto[1], litteris:
“Tem interesse em recorrer aquele que, legitimado para tanto, tenha sofrido um gravame, total ou parcial, com a decisão que
pretende impugnar. Esse gravame deve ser entendido como uma situação de desfavorecimento ou pior, do ponto de vista jurídico,
do que aquela em que o recorrente se poderia encontrar caso a decisão tivesse sido outra, isto é, no sentido por ele pleiteado no
recurso.” (Original não sublinhado).
Corroborando com esse entendimento, confira-se o escólio de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha[2], litteris:
“ Para que o recurso seja admissível , é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que
lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.” (Original não sublinhado).
A sistemática processual civil é fulgente, não comportando maiores digressões a respeito da manifesta inadmissibilidade do
recurso em apreço, uma vez que ausente o binômio utilidade/necessidade que desse vazão ao seu regular prosseguimento.
Pelo que consta dos autos não há qualquer interesse do Município de Pedro do Rosário na reforma da decisão que indeferiu a
inicial da ação de cobrança e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Registre-se que o apelante alega em suas razões ter sido condenado ao pagamento de verbas salariais indevidas, o que não
aconteceu. Na verdade, não há qualquer sucumbência do apelante registrada na decisão fustigada.
É flagrante, portanto, a falta de pressuposto processual recursal intrínseco – qual seja: o interesse recursal.
Por fim, o Código de Ritos autoriza a decisão monocrática do Relator quando manifesta a inadmissibilidade do recurso,
prescindindo de apresentação ao órgão colegiado.
À guisa do exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 557, caput, do CPC[3], NEGO
SEGUIMENTO ao apelo em razão de sua manifesta inadmissibilidade face à ausência do interesse recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 22 de janeiro de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Manual dos Recursos Cíveis, 2ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 64/65.
[2] Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 10ª ed., rev. e atual.
Salvador: Juspodivm, 2012, p. 52.
[3] CPC. Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 8565-21.2007.8.10.0044 (23907/2012) – Imperatriz/MA
Apelante : Município de Imperatriz
Advogado : Wertson Jorge dos Santos
Apelado : José Macedo de Sousa
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. ART. 203 DO CTN E
ART. 2º § 8º DA LEF. SÚMULA 392 DO STJ.
I. É vedado ao juiz extinguir o feito por defeito na CDA sem antes oportunizar à Fazenda Pública prazo razoável para emenda ou
substituição do título executivo.
II. Assentada a decisão recorrida em flagrante conflito com orientação jurisprudencial de Tribunal Superior, o caso é de apreciação
monocrática, consoante dispõe o art. 557, § 1º-A, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III. Apelo conhecido e provido.
DECISÃO
Cuida-se de apelação cível em que figuram como partes o Município de Imperatriz (apelante) e José Macedo de Sousa (apelado).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 14-17, do MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca
Imperatriz.
Integra o processo a ação de execução fiscal nº 8565/2007, em que o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o
fundamento de que a Fazenda Pública não cuidou de identificar, na CDA que instrui a inicial, a autoridade competente para incluir
o débito em dívida ativa.
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A irresignação do recorrente acha-se deduzida em suas razões de fls. 18-24, nas quais sustenta ter direito subjetivo à emenda da
inicial ou à substituição da CDA antes da extinção da execução.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a regularidade do título executivo fiscal e, subsidiariamente,
o direito de emendar ou substituir a CDA, como determina o art. 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal.
Apelação recebida em seus efeitos legais (fl. 26). Sem contrarrazões, tendo em vista a não triangulação da relação processual.
Em sua manifestação de fls. 39-42, subscrita pela Dra. Maria Luiza Ribeiro Martins Cutrim, digna Procuradora de Justiça, o
Ministério Público, sem examinar o mérito da questão, está a opinar pelo conhecimento do recurso ante sua regularidade.
Conquanto sucinto, é o relatório. Passo a decidir.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, deve o apelo ser conhecido.
A questão sob controvérsia diz respeito ao direito que a Fazenda Pública alega ter de emendar ou substituir a CDA que está a
instruir a execução fiscal.
Em relação à hipótese como a dos autos, o art. 2º, § 8º da LEF é claro e taxativo ao preceituar que “Até a decisão de primeira
instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.”
Com efeito, o art. 203 do CTN[1] também dispõe que a CDA que não preencha os requisitos do art. 202 do mesmo diploma
legislativo poderá ser emendada ou substituída.
Posto este registro, resta evidenciado que a sentença encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
notadamente com o verbete da Súmula 392 do STJ, visto que o magistrado extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a
emenda ou a substituição do título executivo que consubstanciava a execução.
“Súmula 392 do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Importante assinalar, por outro lado, que, no tocante a casos como o aqui delineado, o art. 557, § 1º-A, do CPC[2], autoriza a
apreciação monocrática do recurso no sentido do seu provimento, tendo em vista a existência de jurisprudência correntia do STJ a
seu respeito.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença objetada e
determinar que seja oportunizado à Fazenda Pública prazo para emendar ou substituir a CDA que está a embasar a presente
execução fiscal.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís – Ma, 13 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada.
[2] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 9272-86.2007.8.10.0044 (2845/2012) – Imperatriz/MA
Apelante : Município de Imperatriz
Procurador : Wertson Jorge dos Santos
Apelado : Tacisio Gonçalves Braga
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE CHANCELADORA DA INCLUISÃO DO DÉBITO
EM DÍVIDA ATIVA. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ART. 203, CTN E ART. 2º, § 8º DA LEF. SÚMULA 392 DO STJ.
I. É vedado ao juiz extinguir o feito por defeito na CDA sem antes oportunizar à Fazenda Pública prazo razoável para emenda ou
substituição do título executivo.
II. Assentada a decisão recorrida em flagrante conflito com orientação jurisprudencial de Tribunal Superior, o caso é de apreciação
monocrática, consoante dispõe o art. 557, § 1º-A, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III. Apelo provido.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes o Município de Imperatriz (apelante) e Tacisio Gonçalves Braga
(apelado).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 07-11, do juízo da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz/MA.
Integra o processo a execução fiscal nº 9272/2007 em que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, por verificar que
a Fazenda Pública não cuidou de identificar, na CDA que instrui a inicial, a autoridade competente para incluir o débito em dívida
ativa.
A irresignação do recorrente acha-se deduzida em suas razões de fls. 15-17v., nas quais sustenta ter direito subjetivo à emenda da
inicial ou à substituição da CDA antes da extinção da execução.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo com vistas à reforma da sentença objetada, a fim de que seja considerada válida a CDA
ou que lhe seja assegurado o direito de substituí-la ou emendá-la.
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Recurso recebido em seu duplo efeito (fl. 20).
Sem contrarrazões, cf. certidão de fl. 25.
Em sua manifestação de fls. 30-32, subscrita pelo Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, digno Procurador de Justiça, o
Ministério Público está a opinar pelo conhecimento e provimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, deve o apelo ser conhecido.
A questão sob controvérsia diz respeito ao direito que a Fazenda Pública alega ter de emendar ou substituir a CDA que está a
instruir a execução fiscal.
Em relação à hipótese como a dos autos, o art. 2º, § 8º da LEF é claro e taxativo ao preceituar que “Até a decisão de primeira
instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.”
Com efeito, o art. 203 do CTN[1] também dispõe que a CDA que não preencha os requisitos do art. 202 do mesmo diploma
legislativo poderá ser emendada ou substituída.
Posto este registro, resta evidenciado que a sentença encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
notadamente com o verbete da Súmula 392 do STJ, visto que o magistrado extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a
emenda ou a substituição do título executivo que consubstanciava a execução.
“Súmula 392 do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Importante assinalar, por outro lado, que, no tocante a casos como o aqui delineado, o art. 557, § 1º-A, do CPC[2], autoriza a
apreciação monocrática do recurso no sentido do seu provimento, tendo em vista a existência de jurisprudência correntia do STJ a
seu respeito.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença objetada e
determinar que seja oportunizado à Fazenda Pública prazo para emendar ou substituir a CDA que está a embasar a presente
execução fiscal.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís – MA, 12 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada.
[2] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 13460-81.2012.8.10.0001 (Protocolo 35820-2012) – São Luís/MA
Apelante : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogados : Bruno José de Freitas Borges
Apelado : Mercedes Silva de Castro Filha
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA QUE O DEVEDOR TEM DOMICILIO. VALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJMA. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. ART. 557 §1º “A” DO CPC.
I. O STJ, através sua Segunda Seção, com base na Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e na Resolução nº 8/2008,
reconheceu como válida a notificação extrajudicial, quando entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de
recebimento, ainda que realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca de domicílio distinto do devedor. (REsp
1.184.570/MG).
II. Ao relator é permitido dar provimento ao recurso se a decisão fustigada estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sendo prescindível a manifestação do respectivo
órgão colegiado. Art. 557, 1º “A” do CPC.
III. Recurso que se dá provimento.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes o BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (apelante)
e Mercedes Silva de Castro Filha (apelada).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 22/23, do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA.
Integra o processo a ação de busca e apreensão nº 14338-2012 em que o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
por considerar inválida a notificação extrajudicial realizada por cartório de comarca diversa da qual o devedor tem domicílio.
A irresignação do apelante acha-se deduzida em suas razões de fls. 27-33, nas quais sustenta ser válida a notificação extrajudicial
perpetrada por cartório com sede em outra cidade que não a do domicílio do devedor.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença objetada, a fim de dar prosseguimento a ação na
origem.
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Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 35).
Sem contrarrazões cf. fl. 37.
Em sua manifestação de fls. 42/43, subscrita pela Dra. Maria Luiza Ribeiro Martins Cutrim, digna Procuradora de Justiça, o
Ministério Público, sem adentrar no mérito, está a opinar pelo conhecimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório.
Recurso tempestivo e instruído com original do preparo. Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, deve o apelo
ser conhecido.
À luz do disposto no art. 557, § 1º-A, do CPC[1], constata-se a possibilidade de apreciação monocrática do presente recurso no
sentido do seu provimento, tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica do STJ a respeito do tema.
É que o cerne da questão diz respeito à validade da notificação extrajudicial promovida por cartório de comarca diversa daquela
onde tem domicílio o devedor.
Nesse ponto, não prevalece o princípio da territorialidade, sendo perfeitamente possível que a referida notificação, que visa
constituir o devedor em mora, seja realizada por cartório de comarca distinta ou alienígena como vem sendo tratado pela
jurisprudência, desde que enviada corretamente ao seu endereço. Nesse sentido está posta a seguinte jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. A notificação extrajudicial
realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório
de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento
afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela
Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão A Seção, por unanimidade, conheceu
do recurso especial e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sra. Ministra Relatora. Para os efeitos do artigo 543-C, do
CPC, foi fixada a tese de que é válida a notificação extrajudicial realizada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço
do devedor, ainda que o título tenha sido apresentado em Cartório de Títulos e Documentos situado em comarca diversa do
domicílio daquele. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi, Massami
Uyeda, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora. REsp 1184570 /
MG RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA
SEÇÃO Data do Julgamento 09/05/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 RB vol. 584 p. 48. (grifou-se)
Destaco que, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou este entendimento:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM
GARANTIA DE ALIENTAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. "A notificação extrajudicial
realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório
de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor" (REsp n. 1237699/SC, Rel.
Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 18/05/2011). 2. Recurso especial conhecido em parte e,
nesta parte, provido. Acórdão A Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Massami Uyeda, Luis Felipe
Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, a Sra.
Ministra Nancy Andrighi. REsp 1283834 / BA RECURSO ESPECIAL 2011/0033243-5 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI (1145) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 29/02/2012. Data da Publicação/Fonte DJe
09/03/2012 RB vol. 581 p. 50. (destacou-se)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE AUTOMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp nº 1.237.699/SC, assentou-se o entendimento de que a
"notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando
realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. 2. Agravo
regimental não provido. Acórdão A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr.
Ministro Relator. AgRg no AREsp 39661 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0119600-5
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 15/12/2011 Data
da Publicação/Fonte DJe 01/02/2012.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. A notificação extrajudicial
realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório
de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. 2. De fato, inexiste norma no
âmbito federal relativa ao limite territorial para a prática de atos registrais, especialmente no tocante aos Ofícios de Títulos e
Documentos, razão pela qual é possível a realização de notificações, como a efetivada no caso em apreço, mediante o
requerimento do apresentante do título, a quem é dada liberdade de escolha nesses casos. 3. A notificação extrajudicial, seja
porque não está incluída nos atos enumerados no art. 129, seja porque não se trata de ato tendente a dar conhecimento a
terceiros acerca de sua existência, não está submetido ao disposto no art. 130 da Lei 6.015/73. 4. Recurso especial conhecido em
parte e, nesta parte, provido. Acórdão Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministros Raul Araujo, conhecendo em
parte do recurso especial e, nessa parte, dando-lhe provimento, acompanhando o Relator, e o voto da Ministra Maria Isabel
Gallotti, no mesmo sentido, a Turma, por unanimidade,conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento,
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nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha, Raul Araújo (votovista) e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. REsp 1237699 / SC RECURSO ESPECIAL 2011/0027070-9
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 22/03/2011 Data
da Publicação/Fonte DJe 18/05/2011. (destacou-se)
Em recentíssimo julgado, a Segunda Câmara Cível deste sodalício, tratando de caso semelhante, assim decidiu:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI NO 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
I - A ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei no 911/69, com as alterações implementadas pela Lei no 10.931/04,
atende plenamente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento quando a inicial se acha instruída com a cópia do contrato
que instrumentaliza a obrigação pactuada, com a comprovação da mora do devedor e com a planilha indicativa do débito. II - A
mora do fiduciante decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas o fiduciário, para ingressar com a ação de busca
e apreensão, deve fazer a prova do inadimplemento, por meio de carta registrada, expedida pelo cartório de registro de títulos e
documentos, ou por meio do protesto do título que consubstancia a obrigação. III - Com base no procedimento estabelecido pela
Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008 a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, reconheceu como válida a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com
aviso de recebimento, quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do
domicílio do devedor. (STJ, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/05/2012, DJe 15/05/2012). IV - Recurso provido (Tribunal de Justiça do Maranhão. Número do processo: 0296152012. Acórdão
n 1206672012). Relator: MARCELO CARVALHO SILVA Data de abertura: 29/08/2012 Data do ementário: 15/10/2012).
Versando o apelo exclusivamente sobre o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial realizada por Cartório diverso da
comarca de domicílio do devedor, torna-se absolutamente despiciendo tecer maiores considerações acerca da matéria, porque
assente o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
À guisa do exposto, nos termos do art. 557 §1º A do CPC, DOU PROVIMENTO AO APELO para reconhecer a validade da
notificação extrajudicial perpetrada por cartório de comarca diversa do domicílio do devedor e anular a sentença vergastada com
determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito siga o seu curso regular.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís – MA, 12 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Original não sublinhado).
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento nº 6323-51.2012.8.10.0000 (36535-2012) – Imperatriz/MA
Agravante : Welliton Pereira da Fonseca
Advogado : José Wilson Cardoso Diniz e outro
Agravado : Banco Panamericano S/A
Relator : Desembargador Vicente de Castro
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL. VALOR TOTAL DO CONTRATO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR (ART. 557, § 1º-A, DO CPC).
POSSIBILIDADE.
I. “A jurisprudência do STJ preza pela fixação do valor da causa sob o alcance do verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da
demanda, isto é, em razão do proveito econômico a ser auferido pela parte, em observância ao princípio da correspondência do
valor econômico da ação”. Precedente da 1ª Seção do STJ [1].
II. Assentada a decisão recorrida em consonância com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o caso é de
apreciação monocrática, consoante dispõe o art. 557, § 1º A, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão
colegiado.
III. Recurso a que se dá parcial provimento.
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Welliton Pereira da Fonseca em face decisão
reprografada à fl. 17, da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA, proferida nos autos da ação de
revisão contratual c/c pedido de tutela parcial antecipada (Proc. nº 2452-87.2012.8.10.0040), proposta pelo recorrente em desfavor
do Banco Panamericano S/A.
Na decisão em apreço a magistrada de primeiro grau está a determinar que o agravante regularize a inicial, retificando o valor da
causa ao montante devido.
A irresignação do recorrente acha-se deduzida às fls. 03-13, em que argumenta, em síntese, que é vedado ao juiz alterar de ofício
o valor da causa constante da inicial, uma vez que, por se tratar de ação revisional de cláusulas contratuais, o quantum é
meramente estimativo, somente podendo ser aferido o benefício econômico após realização de perícia contábil.
Assim, - aduz o agravante - como o valor dado incialmente à causa na exordial é, conforme já ressaltado, somente uma estimativa,
isso não implicará prejuízo no recolhimento das custas, que poderão ser completadas ao final ou mesmo no curso do processo.
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Às fls. 56-60 foi indeferido o pedido de tutela antecipatória recursal.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, digna procuradora, está a opinar pelo
conhecimento e improvimento do agravo.
Conquanto sucinto, é o relatório. Decido.
Este recurso de agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade que lhe são inerentes, motivo pelo qual deve
ser conhecido.
À luz do disposto no art. 557, § 1º-A, do CPC[2], constata-se a possibilidade de apreciação monocrática do presente recurso no
sentido do seu provimento parcial, tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica do STJ a respeito do tema.
Destaque-se, contudo, que, malgrado os argumentos esposados pelo recorrente, a decisão hostilizada – pelo menos no que toca à
necessidade de emenda à inicial – não merece reparos, como passo a demonstrar.
Com efeito, embora o Código de Processo Civil (artigos 258, 259, inc. V) determine o valor da causa nas ações revisionais de
contrato, tal regramento pode ser mitigado quando apenas parte do ajuste for objeto da revisão, e não o todo, sendo, neste caso, o
valor da causa correspondente ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.
Sabe-se que o valor da causa tem efeitos importantes, tais como a fixação da competência do juízo, a escolha do rito processual
adequado e o estabelecimento da base de cálculo para cobrança das custas processuais – podendo ser tanto legal quanto
estimado, onde o primeiro ocorre quando a própria lei apresenta critérios para a fixação desse valor; e o segundo, quando diante
da ausência dos aludidos critérios, o autor o estima.
No caso em tela, o juízo de base exarou decisão determinando que o autor emendasse a inicial, corrigindo o valor da causa e,
consequentemente, complementasse as custas, sob pena de indeferimento, de sorte que o demandante, irresignado, interpôs o
presente agravo.
Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, a determinação do valor
da causa não depende de prova pericial acerca da abusividade alegada. Isto porque, o próprio agravante, desde a exordial,
declara que os encargos financeiros objeto do pedido de revisão contratual representam o valor de R$ 29.286,92 (vinte e nove mil,
duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), o que constitui a dimensão econômica da pretensão originária.
Nesse sentido, a 1ª Seção do STJ recentemente firmou essa posição jurisprudencial no AgRg nos Embargos de Divergência em
REsp nº 742163/DF (2010/0041674-0), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2012, unânime, DJe 29.05.2012, de onde se
extrai, verbis:
(...)
“ No caso, não há discrepância quanto à interpretação jurídica, apresentando-se ambos os acórdãos confrontados harmoniosos
com a jurisprudência do STJ, que preza pela fixação do valor da causa sob o alcance do verdadeiro conteúdo patrimonial imediato
da demanda, isto é, em razão do proveito econômico a ser auferido pela parte, em observância ao princípio da correspondência do
valor econômico da demanda”. (Original não sublinhado).
Na mesma trilha segue este Tribunal de Justiça:
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. ART. 258 C/C 259 DO CPC.
PROVEITO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
I – A regra geral é que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, à época do ajuizamento
da inicial.
II – Constatando-se que a discussão do contrato bancário em questão não envolve a totalidade do pacto, mas a cláusula que fixou
a taxa de administração, a redefinição das garantias, como aval, e o pedido de indenização por danos morais, o valor da causa
deve corresponder ao importe econômico daquilo que efetivamente está em discussão no feito. Precedentes do STJ.” (Ag
36.369/2012, Rel. Desembargador Jorge Rachid Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/03/2011). Original não sublinhado;
disponível em www.tjma.jus.br.
Observa-se que é justamente o caso, uma vez que a revisão postulada pelo agravante atinge apenas algumas cláusulas da
avença. Com efeito, pretende ele que seja, após a revisão do débito, declarada a nulidade das cláusulas ditas abusivas e
extorsivas de juros aplicados, bem como a devolução dos valores pagos a maior.
Nesse caso, o valor da causa deve referir-se apenas ao efetivo benefício visado, e não ao valor total do contrato, ficando afastada,
pois, a aplicação do art. 259, inc. V, do CPC.
Assim, não pode prevalecer como valor da causa a cifra de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista os contornos da demanda,
havendo que se exigir do autor/agravante atribuição de valor que reflita, ao menos com proximidade, o proveito econômico por ele
almejado, porquanto, em que pese o valor exato da vantagem patrimonial somente deva ser apurado com a realização da perícia
contábil, já houve o cálculo de parte da dívida, sendo possível aferir, ainda que em caráter provisório e aproximado, o proveito
econômico.
Portanto, mesmo que o valor da causa, na espécie, não corresponda ao contrato em sua totalidade, deve ser equivalente ao
proveito econômico pretendido na demanda revisional, sendo incabível a atribuição de um montante meramente simbólico, quando
já se encontram definidos parâmetros concretos a partir dos quais é possível estimar, com aproximação, a vantagem almejada,
não merecendo reparo a decisão agravada que determina a emenda da incial para que seja corrigido o valor da causa e,
consequentemente, complementadas as custas, porém, consoante o proveito econômico pretendido com a promoção da demanda.
Em face do exposto, torna-se imperativa a aplicação do art. 557, § 1º-A, do CPC, que ora invoco para DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao presente recurso, apenas para declarar que o autor deve emendar a inicial para atribuir à causa o valor equivalente
ao proveito econômico por ele pretendido na acão revisional, que não o montante correspondente ao total pactuado no contrato,
sob as penalidades legais por sua eventual inércia.
Notifique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 04 de março de 2013.
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Desembargador VICENTE DE CASTRO
Relator
[1] AgRg nos Embargos de Divergência em REsp nº 742163/DF (2010/0041674-0), 1ª Seção do STJ, Rel. Mauro Campbell
Marques. j. 23.05.2012, unânime, DJe 29.05.2012.
[2] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Original não sublinhado).
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 6126-53.2011.8.10.0058 (prot. 42573-2012) São José de Ribamar/MA
Apelante : Município de São José de Ribamar
Advogado : Armstrong Tavares de Lindberg e outros
Apelado : Antônio Abel Cavalcanti
Advogado : não constituído
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR DA
UNIÃO. CINCO ANOS. SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR MAIS 180 DIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 2º DA LEF. PRECEDENTES DO STJ.
I. A Constituição Federal reserva à lei complementar da União, nos arts. 24 § 1º e 146, o estabelecimento de regras gerais sobre
prescrição tributária, sendo vedado, ao município, através de norma municipal, ampliar o lapso quinquenal instituído pelo art. 174
do CTN.
II. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AI no Ag 1.037.765/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, acolheu, por maioria, o
incidente para reconhecer a inconstitucionalidade, em relação aos créditos tributários, do § 3º do art. 2º da Lei n. 6.830/80,
ressaltando que o reconhecimento da inconstitucionalidade deve ser parcial, sem redução de texto, visto que tal dispositivo legal
preserva sua validade e eficácia em relação a créditos não tributários objeto de execução fiscal.
III. Não corre o prazo prescricional antes de exauridos os trinta dias de impugnação administrativa (Decreto nº 70.235/72), que, no
caso do IPTU, se iniciam após a notificação do lançamento pelo envio do carnê (Súmula nº 397 do STJ), bem como antes do
vencimento da dívida (Art. 199, II do CC).
IV. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Súmula nº 106 do STJ.
V. O relator negará seguimento a recurso manifestamente em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior consoante dispõe o art. 557 caput do CPC, sendo
prescindível manifestação do órgão colegiado.
VI. Apelo improvido.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes o Município de São José de Ribamar (apelante) e Antônio Abel
Cavalcanti (apelado).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 07-11, do juízo da 1ª Vara da Comarca de São José de Ribamar/MA.
Integra o processo a execução fiscal nº 1629/2011 em que o Juízo a quo, reconhecendo a prescrição, extinguiu o feito com
resolução do mérito.
A irresignação do apelante acha-se deduzida em suas razões de fls. 17-22, nas quais sustenta, com base na legislação municipal,
não ter havido a prescrição.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença objetada, a fim de que seja dado prosseguimento à
presente execução fiscal.
Recurso recebido em seu duplo efeito (fl. 25).
Sem contrarrazões, posto que a relação processual ainda não se formou.
Em sua manifestação de fls. 33-36, subscrita pela Dra. Maria Luiza Ribeiro Martins Cutrim, digna Procuradora de Justiça, o
Ministério Público, sem adentrar no mérito, está a opinar pelo conhecimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório.
Recurso tempestivo (art. 25 da LEF)[1] e isento de preparo. Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, deve o apelo
ser conhecido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante no art. 557, caput, do CPC para decidir monocraticamente o presente apelo.
Com efeito, já há jurisprudência firme no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema trazido a este segundo grau.
Sucede que a pretensão executória já foi alcançada pela prescrição, visto que, nos termos do art. 174, CTN, o seu início se dá com
a constituição definitiva do crédito, que, o no caso do IPTU, se dá 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte pelo envio do
carnê (Súmula 397 do STJ[2] e art. 15 do Decreto 70.235/72)[3]. Insta reproduzir os seguintes julgados do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE NÃO
SE CONSUMOU A PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. 1. Sobre o termo a quo do prazo prescricional quinquenal
para a cobrança dos créditos tributários constituídos e exigíveis na forma do Decreto n. 70.235/72, não corre a prescrição enquanto
não forem constituídos definitivamente tais créditos, ou seja, enquanto não se esgotar o prazo para impugnação da exigência. 2.
Em relação ao termo ad quem da prescrição para a cobrança de créditos tributários, a Primeira Seção do STJ, ao julgar como
representativo da controvérsia o REsp 1.120.295/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010), deixou consignado que se revela
incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do
crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação
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válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN). Consoante decidido pela
Primeira Seção neste recurso repetitivo, o Código de Processo Civil, no § 1º de seu art. 219, estabelece que a interrupção da
prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que significa dizer que, em execução fiscal para a cobrança de
créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação
original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art.
174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005) retroage à data do ajuizamento da execução, a qual deve ser proposta dentro do
prazo prescricional. 3. Nestes autos eletrônicos, são incontroversos os seguintes fatos: a) a notificação para impugnação da
exigência tributária ocorreu em 13.7.1999; b) a execução fiscal foi ajuizada em 3.8.2004; c) o juiz ordenou a citação da executada
por despacho proferido em 21.2.2005; d) a executada, cujo comparecimento espontâneo nos autos supre a falta de citação (§ 1º do
art. 214 do CPC), apresentou exceção de pré-executividade em 27.9.2007. Dadas as circunstâncias fáticas acima retratadas, e
considerando-se o dia 13.8.1999 como sendo a data da constituição definitiva do crédito tributário (trinta dias após a notificação
para impugnação da exigência na esfera administrativa), impõe-se o reconhecimento de que a propositura da execução fiscal (em
3.8.2004) ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal (o quinquênio se findaria em 13.8.2004). Consta da sentença,
confirmada pelo Tribunal de origem, que quando acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal por
considerar consumada a prescrição, o juiz da causa deixou de aplicar a Súmula 106 do STJ pelo simples fato de a execução ter
sido ajuizada apenas 10 (dez) dias antes do término do prazo prescricional quinquenal. No entanto, o fundamento adotado na
sentença não justifica a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. 4. Recurso especial provido. REsp 1337571/PE RECURSO
ESPECIAL 2012/0164602-8 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 28/08/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 03/09/2012.
(STJ-343340) PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO SOBRE
PONTOS SUSCITADOS NA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. 1. De acordo com o art. 535, II, do
CPC, os embargos declaratórios são cabíveis quando for omitido ponto sobre que se devia pronunciar o juiz ou tribunal. 2. No
caso, constam da apelação cível as seguintes razões recursais: "No presente caso em testilha, a notificação ocorreu em 16 de
julho de 1999, via postal com aviso de recebimento, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 6 de novembro de 2006, mas o
prazo prescricional só começa a fluir após os 30 dias para impugnação e os 30 dias para a cobrança amigável de que tratam os
arts. 15 e 21 do Decreto 70.235/72, sem olvidar-se, outrossim, da suspensão de 180 dias prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80.
Tais números apresentam meros indícios de prescrição, não podendo o magistrado, apenas com base neles, reconhecê-la. Tal
procedimento se mostra equivocado porque, no caso em tela, a empresa executada impetrou Mandado de Segurança preventivo
tombado sob o nº 90.0003592-9, questionando a legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores
Mobiliários, com depósito de valor, que configura uma causa suspensiva da contagem do prazo prescricional (art. 151, IV, do
CTN)". 3. Ao julgar a apelação cível, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre parte das razões recursais supracitadas e
sobre as contrarrazões; limitou-se a consignar no acórdão recorrido, sucintamente, as seguintes afirmações: a) "a sentença
corretamente decretou a prescrição da pretensão executiva com base no art. 219, § 5º, do CPC, ao considerar que a taxa cobrada
pela CVM classifica-se como dívida de natureza tributária, que se sujeita à prescrição quinquenal"; b) consoante a orientação
jurisprudencial do STJ, "a suspensão de 180 dias do prazo prescricional a contar da inscrição em Dívida Ativa, prevista no art. 2º, §
3º, da Lei nº 6.830/80, aplica-se, tão somente, a dívidas de natureza não tributária. Porquanto, a prescrição do direito do Fisco ao
crédito tributário regula-se por lei complementar, in casu, o art. 174 do CTN". 4. Ao rejeitar os subsequentes embargos de
declaração, o Tribunal de origem permaneceu omisso sobre os pontos suscitados. Logo, restou caracterizada a violação do art.
535, II, do CPC. 5. Recurso especial provido para decretar a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, determinando-se
ao Tribunal de origem que proceda a um novo julgamento de tais embargos, com efetivo pronunciamento sobre os pontos tidos
como omissos. (Recurso Especial nº 1337345/PE (2012/0163923-9), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j.
28.08.2012, unânime, DJe 03.09.2012).
Em que pese a constituição definitiva do débito ocorrer com o fim do prazo de impugnação administrativa, antes do vencimento da
dívida não é dado ao fisco executar o seu crédito. Nesse espeque, segundo o art. 199, II do Código Civil[4], a prescrição relativa ao
IPTU de 2005 somente se iniciou em 10 de maio de 2005 – data do vencimento do tributo.
Dessa maneira, o apelante deveria ter providenciado o ajuizamento da ação antes que expirasse o quinquênio prescricional, isto é,
até o dia 10 de maio de 2010. Porém, a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em 27 de junho de 2011.
Anote-se que a Súmula nº 106 do STJ, que orienta pela adoção da data da distribuição do feito como marco interruptivo da
prescrição, também tem aplicação na seara tributária.
Súmula 106 do STJ : “ Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Ademais, consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a suspensão de 180 dias do prazo prescricional a contar da inscrição em
Dívida Ativa, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, aplica-se, tão somente, às dívidas de natureza não tributária. Isso porque
a prescrição tributária regula-se por lei complementar, in casu, o art. 174 do CTN, não sendo possível, através de lei ordinária (LEF)
alargar o prazo quinquenal antes estipulado.
Outrossim, importa registrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do AI no Ag 1.037.765/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki julgada em 02.03.11, acolheu, por maioria, o incidente, para reconhecer a parcial inconstitucionalidade, em relação aos
créditos tributários, do § 3º do art. 2º da Lei n. 6.830/80, sem redução de texto, visto que o referido dispositivo legal preserva sua
validade e eficácia em relação a créditos não tributários objeto de execução fiscal.
Pela mesma razão não prospera o argumento de que a prescrição tributária poderia ser alterada pela legislação municipal. Como
antes assinalado, o prazo prescricional tributário é matéria afeta exclusivamente à lei complementar da União, a teor do art. 146
da Constituição Federal, in verbis:
Art. 146 da CF/88. Cabe à lei complementar:
III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
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Assim sendo, o Município de São José de Ribamar jamais poderia dispor sobre prescrição em desacordo com o Código Tributário
Nacional. Não porque existe hierarquia entre os entes federados ou entre as espécies legislativas, mas, sim, porque se trata de
competência constitucional deferida à União. Com efeito, os municípios somente têm competência para legislar sobre normas
específicas atinentes aos tributos municipais. Nunca sobre normas gerais, as quais se inserem na competência da União, por força
do art. 24, § 1º da Constituição da República[5].
Ante o exposto, na forma do art. 557, caput, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação supra.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís – MA, 11 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Art. 25 da LEF - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
[2] Súmula nº 397 do STJ: “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”
[3] Art. 15 do Decreto 70.235/72. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[4] Art. 199 do CC. “Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo;”
[5] Art. 24 da CF/88. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 1839-60.2009.8.10.0044 (Protocolo 4952-2011) – Imperatriz/MA
Apelante : Estado do Maranhão
Procurador : Miguel Sales Pereira Veras
Apelada : Joaquina Ivanilda Neta
Advogados : Paulo Sérgio Pereira da Silva e outro
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO SUPERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR DIÁRIO OFÍCIAL. ART. 236 E 237 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
25 DA LEI Nº 6.830/80. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
I. Não se exige intimação por oficial de justiça, vista dos autos ou carta dos Procuradores do Estado em comarcas nas quais há
órgão de publicação oficial, salvo no caso das execuções fiscais, que possuem regramento diverso disposto no seu art. 25.
Inteligência do § 6º, do art. 5º da Lei 11.419/2006. Precedentes do STJ.
II. A apelação cível manejada além do prazo legal constante nos arts. 508 e 188 do CPC encontra óbice ao seu conhecimento,
porquanto intempestiva.
III. Sendo o recurso manifestamente inadmissível face à sua intempestividade, pode o relator apreciá-lo monocraticamente,
consoante dispõe o art. 557, caput, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
IV. Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO
Cuida-se de apelação cível em que figuram como partes Estado do Maranhão (apelante) e Joaquina Ivanilda Neta. (apelada).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 57-59 prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Imperatriz, nos autos da ação ordinária nº 1839/2009, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
condenar o Estado do Maranhão ao pagamento de horas extras referentes à dobra de turno do cargo de professora no período de
22.03.2004 a 30.06.2004, acrescida de juros de mora de 6% (seis) ao ano a partir da citação, mais correção monetária a partir do
ajuizamento e honorários de 15% (quinze por cento).
A irresignação do apelante acha-se deduzida às fls. 63-69, nas quais sustenta que a apelada é professora estatutária regida pela
Lei Estadual nº 6.107/94 e, como tal, não faz jus às horas extras e sim somente ao adicional de 100% (cem por cento) já recebido.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com fim de afastar a condenação imposta ao ente público.
Contrarrazões pela confirmação da sentença à fl. 73.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Carlos Nina Everton Cutrim (fls. 80-85), opinou pelo
conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu provimento.
É o relatório. Passo a decisão.
À luz do que preceitua o artigo 557, do CPC[1], verifico que a presente apelação não supera o juízo de admissibilidade recursal
face à sua intempestividade, circunstância que autoriza o seu julgamento monocrático, desde logo, por este Relator.
In casu, observo que a publicação da sentença no diário oficial ocorreu em 11.03.2010 (fl. 61) e o protocolo da apelação apenas em
21.05.2010 (fl. 63v), ou seja, mais e dois meses depois.
Com efeito, a Lei nº 11.419/2006, notadamente no seu art. 5º § 6º, passou a admitir a intimação por diário da Fazenda Pública.
Assim, somente em casos especiais, como é o caso da execução fiscal, é que permanece inalterada a prerrogativa de intimação
por oficial de justiça, carta ou vista, com imediato encaminhamento dos autos. Isso porque a Lei nº 6.830/80 faz expressa exigência
nesse sentido no seu art. 25. In verbis:
“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
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representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.”
Observo que os Tribunais brasileiros, inclusive o TJMA, têm firmado jurisprudência sobre a validade da intimação da Fazenda
Pública por diário oficial, vejamos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. RECURSO DE APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DEPOIS DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL EXTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 508 E 506, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, BEM COMO DOS §§ 3o, 4o E 6o do art. 4o da Lei no 11.419/06 (LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO). I - O Código de
Processo Civil, em seu art. 508, combinado com o art. 188, confere à Fazenda Pública o prazo de trinta dias para a interposição do
recurso de apelação, contados, nos termos do art. 506, II, do mesmo CPC, da data da intimação pela imprensa oficial, se por esse
meio se der a publicação. II - A intimação pela publicação no diário eletrônico é considerada de natureza pessoal, inclusive para a
Fazenda Pública, nos termos do § 6o do art. 4o da Lei no 11.419/2006. III - Ainda de acordo com a Lei do Processo Eletrônico (§§
3o e 4o do art. 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
diário eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente. IV - A tempestividade é pressuposto
extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência impõe o não conhecimento do inconformismo, assim devendo ser
declarado pelo órgão julgador. V - Apelação não conhecida. Número do processo:0102702012 Número do
acórdão:1164142012Data do registro do acórdão:26/06/2012Relator: MARCELO CARVALHO SILVA Data de abertura: 02/04/2012
Data do ementário: 28/06/2012 órgão: SÃO LUÍS.
(TJGO-065121) AGRAVO REGIMENTAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À
REMESSA OBRIGATÓRIA. PUBLICAÇÃO REGULAR. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PEREMPTÓRIO. CONTAGEM. RECURSO
AVIADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
REPRESENTANTE DO REQUERIDO. O Código de Processo Civil não contempla exceção para a intimação da Fazenda Pública,
razão pela qual se aplica a regra de seu art. 236, contando-se seus prazos recursais a partir de publicada a intimação no Diário de
Justiça Eletrônico. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (Duplo Grau de Jurisdição nº 242808-42.2009.8.09.0051
(200992428084), 6ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Fausto Moreira Diniz. j. 19.06.2012, unânime, DJe 04.07.2012).
(TJMG-408919) AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL - INTERPRETAÇÃO DO ART. 210-A, § 1º DO PROVIMENTO Nº 161/CGJ/2006 - VIOLAÇÃO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRERROGATIVA QUE SÓ É EXIGIDA NA EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MANTIDA. 1.
Atualmente, somente a Fazenda Pública Federal goza da prerrogativa da intimação pessoal, prerrogativa esta que, no que tange
aos procuradores estaduais, só lhes é aplicada no âmbito da execução fiscal (art. 25 da LEF). 2. Pretender que ato normativo do
Tribunal local tenha a eficácia de inovar no ordenamento jurídico significaria promover a violação da separação dos poderes. 3. O
citado art. 210-A, § 1º do Provimento nº 166/2006 não estende aos procuradores estaduais a prerrogativa da intimação pessoal.
Trata-se de instrução de caráter genérico, a ser observada quando a legislação de regência exigir essa modalidade de intimação,
como, por exemplo, no caso das execuções fiscais. (V.V.) 4. Em se tratando de Fazenda Pública, o prazo para interposição do
recurso de apelação começa a correr da data da intimação pessoal, e não do dia da publicação da sentença no Diário Oficial.
(Agravo de Instrumento nº 0041811-83.2012.8.13.0000, 8ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Vieira de Brito. j. 28.06.2012, DJ
10.07.2012).
(TJPA-016536) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - Com o advento da Lei nº 11.419/2006, a
publicação em Diário da Justiça Eletrônico serve como intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, inteligência do § 6º,
do art. 5º, da citada lei. II - Extemporâneo é o recurso interposto fora do prazo estabelecido no art. 188 c/c 508 do Código de
Processo Civil. III - Agravo interno não provido. (Agravo Interno nº 20103007765-1 (104770), 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA,
Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior. j. 16.02.2012, DJe 29.02.2012)."
(TJPA-016418) AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. A questão exposta neste recurso já foi decidida por este e. Tribunal que entendeu que após o advento da Lei nº
11.419/2006 - que trata da informatização do processo judicial - a publicação em Diário de Justiça Eletrônico serve como intimação
pessoal, inclusive para a Fazenda Pública. 2. Não há como corroborar com a tese de tempestividade do recurso, eis que a
prerrogativa de ser intimada pessoalmente sofreu alterações após o advento da Lei nº 11.419/2006, que no § 6º do artigo 5º definiu
que as publicações eletrônicas servem como intimações pessoais, inclusive para a Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e
improvido, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos. (Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 201130243003 (104479), 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. José Maria Teixeira do Rosário. j. 02.02.2012, DJe 16.02.2012)."
Outrossim, o art. 475 § 2º do CPC preconiza que não se sujeita ao duplo grau obrigatório a sentença que condena o ente público a
valor certo inferior a sessenta salários mínimos. Nesse espeque, estando evidenciado que o pedido se limita a R$ 9.011,11(nove
mil onze reais e onze centavos), deixo também de conhecer como remessa necessária.
Em face do exposto, e nos termos do art. 557, caput, do CPC, não sendo o caso de conhecimento como remessa necessária, face
à limitação do pedido, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo, porquanto a sua interposição não atendeu ao disposto no art. 508,
caput, do Código de Ritos, evidenciando, por conseguinte, manifesta inadmissibilidade.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 06 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação
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dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 30-94.2005.8.10.0102 (Protocolo 7850-2012) – Montes Altos/MA
1º Apelante : Jerson Lopes da Silva
Advogado : Adhemar Alves de Freitas Júnior
1º Apelado : Banco GMAC S/A
Advogada : Rosângela Araújo Goulart
2º Apelante : Banco GMAC S/A
2º Apelado : Jerson Lopes da Silva
Relator : Desembargador Vicente de Castro
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SÚMULAS 30 E 296 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
PELO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
I. Se os termos consignados no contrato de que se pretende a revisão atendem à legislação vigente e aos valores de mercado, em
não se constatando qualquer abuso na relação consumerista capaz de ensejar a anulação das cláusulas que consubstanciam a
avença, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
II. Estando a sentença em consonância com o entendimento pacífico do STJ e do Tribunal local, o caso é de apreciação
monocrática, consoante dispõe o art. 557, caput, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III. Primeira apelação provida, negando-se provimento, porém, ao segundo apelo.
DECISÃO
Cuida-se de Apelações em que figuram como partes Jerson Lopes da Silva (1º apelante e 2º apelado) e Banco GMAC S/A (1º
apelado e 2º apelante).
Objetivam os apelantes a reforma da sentença de fls. 112-115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Montes Altos.
Integra o processo a ação revisional de contrato nº 30-94.2005.8.10.0102, em que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, declarando ilegal a cobrança da comissão de permanência prevista no item 3.4 do contrato,
quando cumulada com os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa contratual. Por conseguinte, condenou o Banco à
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
A irresignação do primeiro recorrente acha-se deduzida em suas razões de fls. 120-124, nas quais sustenta, em síntese, que a
capitalização de juros não deve ser admitida, vez que não expressamente pactuada.
O Banco réu, segundo apelante, por sua vez, sustenta ser permitida a cobrança da taxa de 3,83% ao mês, bem como comissão de
permanência e capitalização de juros.
No mais, o primeiro apelante pugna pelo provimento do apelo, para que seja afastada a cobrança de juros capitalizados. Já o
segundo apelante pugna pela reforma do decisum para que prevaleça a taxa de juros pactuada independentemente da existência
de capitalização, bem como a cobrança de taxa de permanência.
Contrarrazões às fls. 147-153 e 160-162.
Em sua manifestação de fls. 170-171, subscrita pelo Dr. Carlos Nina Everton Cutrim, digno Procurador de Justiça, o Ministério
Público, sem examinar o mérito da questão, está a opinar pelo conhecimento do recurso ante sua regularidade.
Conquanto sucinto, é o relatório. Passo à decisão.
Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, os dois apelos devem ser conhecidos.
Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao primeiro apelante, considerando a declaração de que não se
encontra em condições de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 4º da Lei 1060/50.
Procedendo ao cotejo entre as razões recursais e os fundamentos lançados no decisum objurgado, inflige-se a manutenção dos
termos em que assentado, porque em consonância com o entendimento pacificado no STJ e neste sodalício, circunstância,
inclusive, que autoriza o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, conforme inteligência do art. 557, caput, do CPC[1].
No que se refere à suposta capitalização de juros arguida pelo autor/primeiro recorrente, convém anotar que o entendimento
jurisprudencial pátrio está posto no sentido de sua possibilidade, consoante se dessume de recente aresto do Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a cobrança da capitalização mensal de juros é admitida
nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001,
qual seja, 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 32884/SC (2011/01832039), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 17.11.2011, unânime, DJe 01.02.2012).
Anote-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, julgado no dia 08 de agosto de 2012, REsp
973827, entendeu, por sua maioria, que “ a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” , o que dispensa a inclusão de cláusula com redação que
expresse o termo “capitalização de juros”. Ou seja, havendo anotação da taxa efetiva anual superior a doze vezes a taxa mensal,
deve ser considerada válida a contratação da capitalização dos juros.
Reproduzo a ementa do referido julgado, acima mencionado, in verbis:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos,
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de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.96317/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4. Segundo o entendimento
pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
Compulsando os autos verifico que o contrato firmado entre as partes não contém previsão expressa da capitalização de juros,
nem tampouco o valor da taxa efetiva anual. Registre-se que o documento trazido às fl. 23 encontra-se com o campo da taxa anual
em branco, sem qualquer anotação, devendo ser afastada, portanto, a cobrança da capitalização de juros.
Para arrematar, observo que esse entendimento é corroborado por outras Câmaras Cíveis deste Tribunal, conforme se extrai dos
seguintes julgados:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. FUNDAMENTO NA
ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL INCOMPLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS. I ? Conforme preceitua a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos
contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. II ? Sendo assim, deve constar da
inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no
respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz. III ? O ajuizamento desprovido do contrato,
por impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação muitas vezes débil e temerária, que nada
acrescentará e somente implicará uso desnecessário da máquina judiciária. IV ? É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.96317/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada (REsp. 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 14/11/12 ? submetido ao procedimento dos
recursos repetitivos, art. 543-C do CPC). V ? As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios,
estipulado na Lei de usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, Dje 10/13/2009). VI ?
Recurso desprovido. Número do processo: 0404272012 Número do acórdão:1237522013Data do registro do acórdão:22/01/2013
Relator:MARCELO CARVALHO SILVA Data de abertura: 21/11/2012 Data do ementário: 24/01/2013 órgão: SÃO LUÍS.
CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO - APLICAÇÃO DO CDC SÚMULA 297 DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO SUJEIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS À LEI DE USURA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSIVIDADE EM RELAÇÃO À MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE, DESDE QUE PREVISTA EM
CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA CUMULATIVA COM JUROS DE MORA E MULTA - BIS IN IDEM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- ERRO JUSTIFICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, a simples afirmação da necessidade da
justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita; 2. As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios superiores às ordinárias, porque não se sujeitam, nessa
parte, à Lei de Usura, e sim às prescrições do Conselho Monetário Nacional, abarcadas pela Lei no 4.595/64; 3. A abusividade de
estipulação de taxa de juros bancários depende da comprovação robusta da discrepância entre a aludida taxa excessiva e a média
praticada pelo mercado financeiro, apurada caso a caso, por meio de perícia contábil, sendo insuficientes, portanto, alegações
genéricas de abusividade para sua revisão judicial; 4. Nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.96317?2000, reeditada sob o n. 2.170-36?2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que prevista contratualmente; 5. A
comissão de permanência traz embutido em seu cálculo a correção monetária, os juros remuneratórios e os encargos oriundos da
mora, não podendo, portanto, ser cobrada cumulativamente com tais encargos; 6. Ausente a prova de má-fé da instituição
financeira, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrador a título de comissão de permanência, pois "o
entendimento de que não se pode cumular a comissão de permanência com outros encargos é fruto de construção jurisprudencial,
e não de vedação legal" (TJMA. Apelação Cível NO 199/2007). 7. Apelação Cível conhecida e provida parcialmente. Maioria.
Número do processo:0270342011Número do acórdão:1209602012Data do registro do acórdão: 19/10/2012 Relator: ANILDES DE
JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ Data de abertura: 29/09/2011 Data do ementário: 23/10/2012 órgão: SÃO LUÍS.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO QUE
NÃO SE JUSTIFICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO
COM CORREÇÃO MONETÁRIA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que aos
contratos bancários, os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado. O STJ vem admitindo a capitalização mensal de juros, nos contratos
celebrados por instituições financeiras, após março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, desde que haja
pactuação expressa, como ocorre no caso em comento. A comissão de permanência possui o mesmo objetivo da correção
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monetária, a saber, manter atualizado o valor da dívida, sendo vedada a incidência cumulativa de ambos os institutos. Número do
processo:0011602012Número do acórdão:1142512012Data do registro do acórdão: 03/05/2012 Relator: JOSÉ STÉLIO NUNES
MUNIZ Data de abertura: 16/01/2012 Data do ementário: 07/05/2012 órgão: SÃO LUÍS.
Noutro giro, no apelo formulado pelo Banco às fls. 129-139, o recorrente pretende ver reconhecida a possibilidade da cobrança da
comissão de permanência, juros pactuados a base de 3,83% ao mês e capitalização – antes enfrentada.
Ocorre que a sentença fustigada não afastou a cobrança dos juros de 3,83% ao mês nem a capitalização, de sorte que, quanto a
esses dois pedidos, carece de interesse recursal o Banco GMAC S/A.
Em relação à comissão de permanência, observa-se que o contrato prevê, na cláusula “3.4” (fl. 24), a sua cobrança cumulada com
juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano. Assim, sem razão o Banco, posto que já sedimentado o entendimento de que a
comissão de permanência não pode ser cobrada acrescida de juros ou correção, conforme dispõem os verbetes 30 e 296 da
Súmula do STJ:
STJ/Súmula nº 30. “ A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.
STJ/Súmula nº 296. “ Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Ante o exposto, e com respaldo no que preceitua o art. 557, caput, do CPC, DOU PROVIMENTO ao primeiro apelo para extirpar a
cobrança da capitalização de juros não pactuada e NEGO PROVIMENTO ao segundo apelo.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, devolvendo os autos ao Juízo de origem.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 18 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] CPC. Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 8711-62.2007.8.10.0044 (prot. 9442-2012) Imperatriz/MA
Apelante : Município de Imperatriz
Procurador : Weterson Jorge dos Santos
Apelado : Gesse Sabino Leite
Advogado : Adailton Lima Bezerra
Relator : Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE CHANCELADORA DA INCLUSÃO DO DÉBITO
EM DÍVIDA ATIVA. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ART. 203 DO CTN E ART. 2º § 8º DA LEF. SÚMULA 392 DO STJ.
I. É vedado ao juiz extinguir o feito por defeito na CDA sem antes oportunizar à Fazenda Pública prazo razoável para emenda ou
substituição do título executivo.
II. Assentada a decisão recorrida em flagrante conflito com orientação jurisprudencial de Tribunal Superior, o caso é de apreciação
monocrática, consoante dispõe o art. 557, § 1º-A, do CPC, sendo prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III. Apelo provido.
DECISÃO
Cuida-se de Apelação Cível em que figuram como partes o Município de Imperatriz (apelante) e Gesse Sabin Leite (apelado).
Objetiva o apelante a reforma da sentença de fls. 12-16, do juízo da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz/MA.
Integra o processo a execução fiscal nº 8711/2007 em que o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por verificar
que a Fazenda Pública não cuidou de identificar, na CDA que instrui a inicial, a autoridade fazendária que fez incluir o débito em
dívida ativa.
A irresignação do apelante acha-se deduzida em suas razões de fls. 27-33, nas quais sustenta ter direito subjetivo à emenda da
inicial e à substituição da CDA antes da extinção da execução.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença objetada, a fim de que seja considerada válida a
CDA ou que lhe seja assegurado o direito de substituí-la ou emendá-la.
Recurso recebido em seu duplo efeito (fl. 36).
Sem contrarrazões cf. fl. 40.
Em sua manifestação de fls. 46-51, subscrita pelo Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, digno Procurador de Justiça, o
Ministério Público, está a opinar pelo provimento do recurso.
Conquanto sucinto, é o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Verificados os pressupostos recursais de admissibilidade, deve o apelo ser conhecido.
A questão sob controvérsia diz respeito ao direito, que a Fazenda Pública alega ter, de emendar ou substituir a CDA que está a
instruir a execução fiscal.
Em relação à hipótese como a dos autos, o art. 2º, § 8º da LEF é claro e taxativo ao preceituar que:
“§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.”
Com efeito, o art. 203 do CTN[1] também dispõe que a CDA que não preencha os requisitos do art. 202 do mesmo diploma
legislativo poderá ser emendada ou substituída.
Posto este registro, resta evidenciado que a sentença encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
notadamente com o verbete da Súmula 392 do STJ, visto que o magistrado extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a
emenda ou a substituição do título executivo que consubstanciava a execução.
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“Súmula 392 do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Importante assinalar, por outro lado, que, no tocante a casos como o aqui delineado, o art. 557, § 1º-A, do CPC[2], autoriza a
apreciação monocrática do recurso no sentido do seu provimento, tendo em vista a existência de jurisprudência correntia do STJ a
seu respeito.
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença objetada e
determinar que seja oportunizado à Fazenda Pública prazo para emendar ou substituir a CDA que está a embasar a presente
execução fiscal.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.
Cumpra-se.
São Luís – MA, 11 de março de 2013.
Desembargador Vicente de Castro
Relator
[1] Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada.
[2] CPC. Art. 557. (...)
§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000353-14.2006.8.10.0022 Protocolo Nº: 0033912013
EMBARGANTE: CALIFÓRNIA LTDA,
ADVOGADO(A)(S): FABIOLLA KARINA DE MARAES RÊGO ROCHA
EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS,
ADVOGADO(A)(S): RENATO TADEU RONDINA MANDALITI E OUTROS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Califórnia Ltda., em face da decisão que consignou ter ocorrido citação de todas as partes acerca do
acordo firmado entre a Seguradora e C.V.da S, representada por Raimunda Epifane Vasconcelos, autora da ação, determinando a baixa dos autos para
homologação do pacto.
Sustenta a Embargante que não participou do acordo firmado, tampouco concorda com o mesmo, visto que não se reconheceu a responsabilidade direta do
Embargado quanto ao pagamento das indenizações fixadas pela sentença de base, sem necessidade de regressão da Embargante, bem como significa sua
renúncia parcial acerca dos créditos de valores condenados nas ações de indenização nº 352.29.2006.8.10.0022 e 351-44.2006.8.10.0022, que são decorrentes
de cobrança indenizatória pelo mesmo acidente, também cobertos pela Bradesco Seguros.
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do Embargado para apresentar resposta no prazo legal.
Aproveito o ensejo para permitir também às partes destes embargos declaratórios a celebração de novo acordo, levando em conta os termos da apólice do
seguro, onde se estabelece os direitos e deveres dos contratantes, na medida em que a Embargante não é signatária do mesmo.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0014584-73.2010.8.10.0000 Protocolo Nº: 0043942013
EMBARGANTE: SEBASTIÃO MURAD,
ADVOGADO(A)(S): EZEQUIAS NUNES LEITE BAPTISTA
EMBARGADO: ANTONIO ANGLADAS CASANOVAS,
ADVOGADO(A)(S): PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Tendo em vista os excepcionais efeitosinfringentes que podem alcançar os presentes Aclaratórios, determino que seja intimadoo Embargado para, no prazo
legal e em atendimento ao princípio do contraditório, manifestar-se sobre a pretensão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0002860-04.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0054332013
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EMBARGANTE: VALE S/A,
ADVOGADO(A)(S): DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGADO: AFONSO MIRANDA SANTOS,
ADVOGADO(A)(S): WOLMER DE AZEVEDO ARAÚJO E OUTROS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Tendo em vista os excepcionais efeitosinfringentes que podem alcançar os presentes Aclaratórios, determino que sejam intimadosos Embargados para, no
prazo legal e em atendimento ao princípio do contraditório, manifestarem-se sobre a pretensão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000111-21.2010.8.10.0085 Protocolo Nº: 0156452012
APELANTE: ALBERTO CARVALHO COSTA,
ADVOGADO(A)(S): RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR
APELADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR,
ADVOGADO(A)(S): MARCO ANTÔNIO COELHO LARA E OUTROS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Alberto Carvalho Costa (fls. 127/137) inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de Dom Pedro/MA (fls. 121/125) que, nos autos do Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais e Materiais (Processo nº 111/2010) ajuizada pelo
Apelante em face da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), declarou extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 269, I do CPC,
reconhecendo a prescrição do direito do autor, insculpida nos artigos 2028, 2044 e 206, §3º do Código Civil, assegurando a proteção possessória do imóvel,
objeto do litígio, em favor da Apelada.
Da análise dos autos, tem-se que os autos foram remetidos a este Tribunal, sem resposta ao recurso adesivo de apelação interposto por CEMAR (fls. 148/157)
ou mesmo certidão de intimação para que este apresentasse contrarrazões.
Assim em defesa dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório que perfazem o Estado Democrático de Direito, converto o feito em diligência
para:
1 - Que seja determinado ao Cartório de Origem, que certifique nos autos a interposição ou não das contrarrazões ao apelo adesivo;
2 - Se não houve a intimação, que seja enviado os autos ao juízo de origem para as devidas providências de acordo com a celeridade e economia processual.
3 - Após, que seja retificada, pela Coordenação Cível,a capa dos autos para que conste o recurso adesivo e suas partes.
Ato contínuo, vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para que se manifeste no feito.
Após, voltem-me conclusos.
Publiquem. Cumpram.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0008728-71.2011.8.10.0040 Protocolo Nº: 0313952012
APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
ADVOGADO(A)(S): EDEMILSON KOJI MOTODA
APELADO: RENATO DE CARVALHO BRITO,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta porConsórcio Nacional Honda LTDA, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Imperatriz, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo com base no art. 267, VI do CPC.
Tendo em vista o equívoco da remessa dos autos a este sodalício por parte da Secretaria Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, haja vista que a
juíza a quo deixou de receber em juízo de admissibilidade, a apelação interposta, por ser intempestiva (fl. 87).
Assim, determino a remessa dos presentes autos para o juízo de origem para as devidas providências.
Publiquem. Cumpram.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0015236-61.2008.8.10.0000 Protocolo Nº: 0362812012
EMBARGANTE: SILMA SOUSA DE AQUINO,
ADVOGADO(A)(S): PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO
EMBARGADO: PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA,
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ADVOGADO(A)(S): JOÃO CARLOS DUBOC JÚNIOR
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Tendo em vista os excepcionais efeitosinfringentes que podem alcançar os presentes Aclaratórios, determino que seja intimadoo Embargado para, no prazo
legal e em atendimento ao princípio do contraditório, manifestar-se sobre a pretensão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0006677-76.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0391312012
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA ,
ADVOGADO(A)(S): RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, DARCIO FABIANO LIRES PAIVA
AGRAVADO: HOSPITAL BINÉ SOARES - CAMPOS & SOARES LTDA,
ADVOGADO(A)(S): EDER DA SILVA LIMA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, contra a decisão interlocutória
dalavra da M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra - MA que deferiu pedido de liminar, nos autos da Ação de Cobrança n° 1061/2012,
determinando que a ora Agravante efetuasse no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da prestação de serviço, referente aos meses de julho e agosto de 2012,
no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) sob pena de bloqueio das verbas repassadas, referente ao Fundo de Saúde do Município.
Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça que pugnou pela conversão do feito em diligência para a intimação do patrono do ora
Agravado através dos Correios.
Decido.
As intimações do Poder Judiciário do Estado do Maranhão são feitas através do Diário Eletrônico, com fulcro no artigo 237, parágrafo único do Código de
Processo Civil e artigo 320, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Sendo assim, é dever do advogado devidamente constituído acompanhar as publicações ocorridas em seu nome do Diário de Justiça.
Ante o exposto, deixo de converter o feito em diligência e determino o encaminhamento dos autos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de
parecer.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0027835-87.2012.8.10.0001 Protocolo Nº: 0415332012
APELANTE: FRANKLIN HOLANDA GOMES DE SOUSA,
ADVOGADO(A)(S): LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA
APELADO: BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Franklin Holanda Gomes de Sousa em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca da
Capital que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo, nos termos do art. 269, I, do CPC.
ADouta Procuradoria Geral de Justiça em parecer do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho requereu a conversão do feito em diligência para que seja citado o
réu, pelo correio, para, se entender, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação , sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
É o relatório.
Compulsando os autos verifico que, conforme certidão de fl. 82, a citação do apelado para apresentar contrarrazões ocorreu via Diário Eletrônico, publicado no
dia22 de outubro de 2012, o que vai de encontro com o que preconiza os artigos 221 a 223 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, conforme o §2º do
art. 285-A, CPC, a citação do réu para apresentar contrarrazões tem o fito de permitir a primeira manifestação do demandado no processo.
Doexposto, diante da inobservância do que preconiza os artigos acima mencionados, entendo como nulo todos os atos praticados a partir da citação por edital e
determino que o mesmo seja citado agora pelo correio, para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Após encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0051723-22.2011.8.10.0001 Protocolo Nº: 0428842012
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ,
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INTERDIÇÃO, SUCESSÃO E ALVARÁ DA COMARCA DA CAPITAL,
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Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência originário do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá, em sede de Ação de Interdição c/c anulação de
ato jurídico n.º 2212-50.2011.8.10.0035.
Compulsando os autos em apreço verifico que já consta às fls. 22/23 os motivos pelos quais o Juízo da Vara de Interdição, Sucessão e Alvará declinou a
competência determinando a remessa dos autos para a Comarca de Coroatá, sendo desnecessário pedido de nova informação.
Do exposto, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0007352-39.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0432782012
AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA MENDES,
ADVOGADO(A)(S): DIEGO FRANCISCO ALVES BARRADAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
PROMOTOR(A)(ES): SELMA REGINA SOUZA MARTINS
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suely Almeida Mendes, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Timon/MA que,
nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº. 4588-2011) determinou a citação dos Requeridos para apresentar contestação.
Compulsando os autos, verifico que o patrono da ora Agravante possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil na Seção do Piauí e, em consulta no sítio
oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifico a sua atuação em diversos processos no Estado do Maranhão.
Anteo exposto, determino que o causídico comprove sua capacidade postulatória no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a evitar qualquer infringência ao artigo 10,
§2 º da Lei n° 8.906/1994;
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 11 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000351-44.2006.8.10.0022 Protocolo Nº: 0437772012
APELANTE: MARIA PEREIRA CABRAL, RAIMUNDO SARAIVA DO NASCIMENTO,
ADVOGADO(A)(S): ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA
(1º APELADO): BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
ADVOGADO(A)(S): RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
(2º APELADO): CALIFÓRNIA LTDA,
ADVOGADO(A)(S): DANIELLE ALVES FERREIRA
Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Pereira Cabral, Raimundo Saraiva do Nascimento, em face da decisão que extinguiu o cumprimento
sentença, ante o acordo firmado entre os Apelantes e o 1º Apelado, sem a participação do 2º Apelado, mas cujo texto permite a continuação da execução do
valore remanescente somente em nome do 2º Apelado.
Constados autos que a Califórnia LTDA. não participou do acordo firmado, tampouco concorda com o mesmo, visto que não se reconheceu a responsabilidade
direta do Bradesco Seguros quanto ao pagamento da totalidade das indenizações fixadas pela sentença de base, sem necessidade de regressão da
Embargante, bem como significa sua renúncia parcial acerca dos créditos de valores condenados nas ações de indenização nº 352.29.2006.8.10.0022 e 35314.2006.8.10.0022, que são decorrentes de cobrança indenizatória pelo mesmo acidente, também cobertos pelo contrato de seguro.
Além disso, tal acordo permite a continuação da execução somente em face da Califórnia LTDA..
Levando em conta o despacho exarado nos autos dos Embargos de Declaração nº 3391/2013, que visa dar oportunidade de novo acordo entre os embargados,
levando em conta os termos da apólice do seguro, onde se estabelece os direitos e deveres dos contratantes, determino a intimação dos Apelados para se
manifestarem acerca da possibilidade de acordo também nestes autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.414/2012 — CODÓ
PROCESSO Nº 0000147-20.2008.8.10.0122
Apelante
: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado
: Thiago Gonzalez Boucinhas
Apelados
: Raimundo Máximo de Oliveira Sousa, Francinaldo Araújo
Pereira de França
Advogado
: Não constituído nos autos
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Relator
: Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 172/174.
Intime-se o apelante, pela imprensa oficial, para que promova o incidente de habilitação dos sucessores do apelado Raimundo
Máximo de Oliveira Sousa para integrarem a lide, nos termos dos arts. 1.055 a 1.062 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

Terceira Câmara Cível
ACÓRDÃO Nº 126199/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 32913/2012 – São Luís
Número Único: 0025511-95.2010.8.10.0001
Embargantes: Maria do Socorro Araújo Carvalho e Outros
Advogados: Fernanda Medeiros Pestana e Outros
Embargado: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Acórdão Embargado: Proferido na Apelação Cível Nº19999/2012
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. UNANIMIDADE.
I - Tendo o acórdão embargado fundamentação compatível com entendimento firmado pela Corte e não havendo qualquer
omissão a ser sanada, devem ser rejeitados os Declaratórios.
II – Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126200/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº38192/2012 – São Luís
Número Único: 0006017-82.2012.8.10.0000
Embargante: Carlos Tadeu D’Aguiar Silva Palácio
Advogado: Paulo Helder Guimarães de Oliveira e Outros
Embargado: Ministério Público Estadual
Promotor: Marcos Valentim Pinheiro Paixão
Decisão Embargada: Proferida no Agravo de Instrumento N°34355/2012
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE.
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria que foi amplamente apreciada e decidida pelo acórdão
embargado.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126201/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL N.º 5595/2013 – São Luis
Nº ÚNICO: 0000651-28.2013.8.10.0000
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Agravante: Paloma Barbara de Alencar Freire Athayde Rocha
Advogado : Carlos Augusto Macêdo Couto
Agravado: Rhelmson Athayde Rocha
Advogado: Claudinei da Costa Haas e outros
Relatora: Des.ª Cleonice Silva Freire
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIVÓRVIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX-CÔNJUGE. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I – À luz do binômio necessidade-possibilidade, para fixação da pensão alimentícia a ex-cônjuge, deve ser levado em
consideração situações como o número de pessoas a quem o devedor deve prestar alimentos, o padrão de vida sócioeconômico do alimentando e do alimentante, a idade e fase de estudo do alimentando, bem como qualquer outra
necessidade especial dos ex-cônjuges;
II – Quando as versões apresentadas pelas partes se anulam, somente após a instrução processual é que o magistrado a
quo estará apto, com precisão, para deferir ou não o pedido de fixação de alimentos;
Regimental que se nega provimento à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao agravo para manter a decisão agravada, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126202/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL N.º 30238/2012 – Paço do Lumiar
Nº ÚNICO: 0004899-71.2012.8.10.0000
Agravante: Carlos Henrique Cantanhede Silva e outros
Advogado: Fernando da Silva Furtado
Agravado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogado: Clávio de Melo Valença Filho e outros
Relatora: Des.ª Cleonice Silva Freire
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SFH – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA SEGURADORA. APÓLICE PÚBLICA. INTERESSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I – Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por ser a apólice pública garantida pelo FCVS, há interesse da
CEF (Caixa Econômica Federal) em compor a lide como litisconsorte passiva necessária, o que atrai a competência para
Justiça Federal;
Regimental que se nega provimento à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao agravo para manter a decisão agravada, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126205/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL N.º 39317/2012 – São Luis
Nº ÚNICO: 0038312-43.2010.8.10.0001
Agravante: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil
Advogado: Lúcio da Silva Farias e outro
Agravado: Hivaldson Serejo Mesquita
Advogado: Nilo Raphael Costa dos Santos
Relatora: Des.ª Cleonice Silva Freire
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. MORA NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO À
UNANIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - A comprovação idônea da mora é um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação
de Reintegração de Posse de veículo objeto de arrendamento mercantil, e deve ser formalizada através do protesto do
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título ou ainda mediante notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, não surtindo
efeitos a notificação extrajudicial expedida por escritório de advocacia;
Regimental que se nega provimento à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao agravo para manter a decisão agravada, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126207/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0005585-31.2010.8.10.0001 Protocolo Nº: 0035332013
APELANTE: JÁRIO ANTÔNIO BRITO MAIOBA,
ADVOGADO(A)(S): DIOGO DUAILIBE FURTADO
APELADO: BANCO FINASA S.A,
ADVOGADO(A)(S): ALDINEI ABREU FARIAS
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO Nº
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART.285-A DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PLEITO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO.
1. Em casos de improcedência prima facie não há sequer a citação da parte ré, o magistrado sentencia o feito imediatamente. No caso dos autos a parte ré foi
citada, apresentou contestação, a parte autora apresentou réplica, foi realizada audiência de conciliação, sem êxito, somente após tais fases o processo foi
sentenciado, logo não há que se falar em incidência do art.285-A do CPC.
2. O magistrado é o destinatário da prova e, no sistema processual brasileiro vige o princípio do livre convencimento motivado (persuasão racional), onde o juiz
deve decidir pelo seu livre convencimento, fundamentando sua decisão nas provas que constam dos autos, sem que haja qualquer hierarquia entre elas.Por tal
razão, desnecessária é a realização de outras provas, se o magistrado, convenceu-se dos fatos, pelo cotejo das demais provas nos autos.
3. Não há que se falar em nulidade em razão da não manifestação acerca do pleito de exibição do contrato se o autor, apesar da extensa lista de pedidos,
quedou-se inerte na inicial quanto a tal pedido. A magistrada não teria motivo para manifestar-se sobre algo que não foi pleiteado.
4. Caberia ao autor trazer para os autos o contrato questionado ou pedir sua exibição, já que o Banco não iria produzir prova contra si, como não o fez, a
magistrada julgou a causa com a prova existente nos autos e assim o fez, corretamente.
5. Recurso improvido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, preliminares rejeitadas, no mérito, em negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís, (MA), 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126208/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão dia 14 de março de 2013.
Agravo Regimental n.º 033758/2012 – São Luís
Processo nº 0007877-28.2006.8.10.0001
Agravante: Banco do Brasil S.A
Advogada: Mônica Cerqueira Lopes
Agravada: Velas Vita Ltda.
Relatora: Des.ª Cleonice Silva Freire
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA FORMA REGIMENTAL. DECISÃO QUE, FUNDAMENTADA NO ART. 557, DO CPC.,
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 267, §1º, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
Tendo em vista que a decisão atacada, ao negar seguimento ao recurso principal, teve por fundamento jurisprudência
recente do STJ., que dentro de suas particularidades se amolda à questão sob juízo nesta Corte Estadual, em especial
porque preservou o objetivo da regra lapidada no art. 267, §1º, do CPC., deve-se negar provimento ao agravo interposto
na forma regimental
Decisão mantida. Recurso improvido.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental para manter a decisão recorrida, nos termos
do voto da Desembargadora relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
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ACÓRDÃO Nº 126210/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Agravo Regimental n.º 032914/2012 – Imperatriz
N.º Único: 0005955-92.2007.8.10.0040
Agravante: Banco GMAC S/A
Advogado: Lucio da Silva Farias
Agravado: José da Penha Bastos Leal
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA
DOS ORIGINAIS. INÉRCIA DO APELANTE. DECISÃO MANTIDA.
I- De acordo com o art. 539 do RITJMA, mostra-se cabível o agravo regimental sempre que a decisão impugnada causar
prejuízo ao interesse da parte.
II- Hipótese em que, embora desfavorável aos interesses do agravante o pronunciamento judicial atacado, restou o
mesmo proferido em conformidade com a legislação processual em vigor (art. 511, do CPC) e local (arts. 6º e 7º, da
Resolução nº 02/2001, do TJMA), quanto à necessidade de juntada dos originais do preparo para a admissibilidade do
recurso.
III- Decisão Mantida.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, e de acordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao agravo regimental interposto, nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora
ACÓRDÃO Nº 126212/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0027047-10.2011.8.10.0001 Protocolo Nº: 0073522013
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO,
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
AGRAVADO: ADAH MEDEIROS TAVARES E OUTROS,
ADVOGADO(A)(S): ADRIANO CACIQUE DE NEW YORK E OUTROS
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO Nº
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URV. NOMENCLATURA DOS CÁLCULOS REALIZADOS PARA
APURAR AS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EQUÍVOCO DE NOMENCLATURA DESFEITO. CÁLCULO REALIZADO NOS
TERMOS DA LEI Nº 8.880/94. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS PRÓPRIOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Nãoatacando o agravo os fundamentos da decisão monocrática agravada, mas retrocedendo aos fundamentos da própria sentença de origem, deve ser aplicado
o disposto na Súmula nº 182 do STJ, pela qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Agravo regimental não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em não conhecer do presente agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luis/MA, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126213/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0012180-46.2010.8.10.0001 Protocolo Nº: 0014192013
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A,
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ADVOGADO(A)(S): JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
APELADO: AMARILDO SERRA FONSECA,
ADVOGADO(A)(S): CARLOS CASCAES ARAÚJO
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO N°
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCATIL. DÍVIDA PAGA.
INADMISSIBILIDADE.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO
POR CARTÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Comprovada que a dívida que deu origem à ação de reintegração, fundada no contrato de arrendamento mercantil, já havia sido paga, afigura-se ilegal a
busca e apreensão do bem.
2. Não havendo notificação extrajudicial efetuada por cartório, nem do domicílio do devedor, nem de outro, e havendo, tão somente notificação extrajudicial
expedida por escritório de advocacia, o que vai de encontro a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial pátrio, a notificação torna-se ineficaz, não
havendo constituição da mora, devendo ser mantida a decisão monocrática que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Apelaçãoconhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por maioria de votos em rejeitar a preliminar, contra o voto da Desembargadora Cleonice Silva Freire, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luis/MA, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126214/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000271-86.2012.8.10.0049 Protocolo Nº: 0017142013
(1º APELANTE): JOANA BATISTA PIRES DE JESUS,
ADVOGADO(A)(S): DIOGO DUAILIBE FURTADO E OUTROS
(2º APELANTE): BANCO ITAUCARD S/A,
ADVOGADO(A)(S): CELSO MARCON
(1º APELADO): BANCO ITAUCARD S/A,
ADVOGADO(A)(S): CELSO MARCON
(2º APELADO): JOANA BATISTA PIRES DE JESUS,
ADVOGADO(A)(S): DIOGO DUAILIBE FURTADO E OUTROS
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO Nº
PROCESSUAL CIVIL - CONSUMIDOR - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS - PEÇA ESSENCIAL
QUE NÃO SE CONFUNDE COM FACILITAÇÃO DA DEFESA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O contrato entabulado entre as partes é peça indispensável para o desenvolvimento regular do processo, revelando-se documento essencial à propositura da
demanda, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, não se confundindo com prova necessária ou prova indispensável, prevista no artigo 332 e
seguintes do mesmo diploma.
2. Aferir se há ou não abusos ou práticas ilegais em contrato de financiamento exige a análise dos termos do contrato que deve constar nos autos. Ausência do
contrato nos autos impossibilita a sua revisão.
3. Primeira apelação conhecida e provida. Segundo apelo recursal conhecido e prejudicado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em dar provimento ao primeiro apelo e em julgar prejudicado o segundo, nos
termos do voto do Desembargador Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luis/MA, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126215/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000409-11.2007.8.10.0055 Protocolo Nº: 0450122012
APELANTE: VANDA REGINA SILVA WEBA,
ADVOGADO(A)(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA
APELADO: JOSE JINKINGS LEITE JUNIOR REPRESENTADO PELO SEU CURADOR JOSE FRANCISCO BRITO COSTA,
ADVOGADO(A)(S): REGINALDO MOREIRA SERRA
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Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO Nº
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO
REALIZADO COM PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATO NULO. VALIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO. POSSE INJUSTA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA AFASTADO.
1. Em face da aplicação dos princípios da instrumentalidade e da utilidade do processo, é possível a conversão da ação reivindicatória para o rito ordinário
mesmo após a resposta do réu, bastando tão somente ser a este assegurado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, como, aliás, ocorreu no caso
concreto estudado nestes autos.
2. Comprovada a incapacidade civil do autor da ação à época da realização do negócio jurídico, exsurge de forma inquestionável a nulidade (e não mera
anulabilidade) do ato jurídico em questão e, de consequência, o reconhecimento da validade do título de propriedade de que ele sempre foi detentor, hábil a
viabilizar a procedência do pedido reivindicatório, como acertadamente, decidiu o julgador de origem.
3. É nulo o negócio jurídico realizado com pessoa portadora de "insanidade mental" (CC, art. 5º, II), ainda que o fato seja desconhecido da outra parte.
4.Não é extra petita o julgamento proferido com base em alegação de incapacidade civil de uma das partes apresentada na réplica à resposta do réu, quando do
exame dos documentos por estes apresentados com a contestação, e do qual emerge comprovada, mediante perícia judicial, a alegada enfermidade mental,
desde que, como no caso dos autos, reste garantido o pleno direito de defesa, não exercido, porém, na forma e no tempo apropriados, resultando disso a
preclusão temporalda matéria, ante a inércia da parte contrária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
doEstado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luis/MA, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126216/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000286-90.2007.8.10.0094 Protocolo Nº: 0004032013
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
PROMOTOR(A)(ES): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
APELADO: JOSÉ HÉLIO MARTINS SANTOS,
ADVOGADO(A)(S): FABIANO ZANELLA DUARTE
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
A C Ó R D Ã O N.º
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXECUÇÃO FORÇADA. MULTA APLICADA PELO TCE/MA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA EXECUTAR TÍTULO FORMADO PELA DECISAO DE TRIBUNAL DE CONTAS. APELO PROVIDO.
1. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação de execução de título executivo extrajudicial decorrente de decisão do Tribunal de Contas, de
acordo com posicionamento pacificado no STJ.
2. Apelação conhecida e provida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em dar provimento ao presente apelo, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luis/MA, 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126217/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0009543-54.2012.8.10.0001 Protocolo Nº: 0039002013
APELANTE: JOSIAS DE SOUSA LIMA,
ADVOGADO(A)(S): POLLYANNA ABREU SOARES NOGUEIRA ESTRELA
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO,
PROCURADOR(A)(ES): MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
ACÓRDÃO No
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO
VALOR EXECUTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
ANULADA.
1. É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória quando há a necessidade de sua dilação para
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proporcionar a solução ao litígio.
2. Impugnado o índice de atualização utilizado no cálculo do valor exeqüendo, faz-se necessária a dilação probatória para a realização de perícia contábil.
3. Apelo provido para anular a sentença.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em dar provimento ao presente apelo, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votou com o Relator, além do Presidente, a Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís, (MA), 14 de março de 2013.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

ACÓRDÃO Nº 126231/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5601/2013 - SÃO LUÍS
Embargantes: Francisca Ferreira Feitosa e outros
Advogados: Thiago Henrique de Sousa Teixeira e outros
Embargado: Estado do Maranhão
Procurador: Sergio Tavares
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES. ALEGADO EFEITO
REPRISTINATÓRIO DA LEI Nº. 8.969/2009. OMISSÃO DO DECISUM. PREQUESTIONAMENTO. ASSUNTO ESGOTADO.
VÍCIO INEXISTENTE.
1. O acórdão combatido explorou exaustivamente a matéria ora em destaque nos limites dos fundamentos expostos a
julgamento, inclusive com citações jurisprudenciais.
2. Os presentes embargos demonstram o desejo de rediscutir matéria já esgotada.
3. Recurso conhecido e rejeitado.
DECISÃO: ACORDAM os senhores desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos do voto do relator, que integra este acórdão.
Desembargador Lourival Serejo
relator
ACÓRDÃO Nº 126233/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 7350/2013 – SÃO LUÍS
Agravante: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Agravado: Benita de Jesus Trindade Oliveira
Advogado: Daniel Alves Reis da Silva
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTATUTO
DO
MAGISTÉRIO.
RECLASSIFICAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRÉ-REQUISITOS CONSTITUÍDOS AINDA NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO
ESTATUTO. DIREITO ADQUIRIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade dos artigos 40 a 44 da Lei estadual nº. 6.110/1994 em face de ausência
de violação do artigo 37, inciso II, da CF e do princípio da isonomia, pois para a promoção decorrente da implantação do
plano de cargos e salários, dispensa-se a realização de concurso público, tendo em vista que não há mudança de cargo.
Precedentes.
2. Merece confirmação sentença que, ancorada em análise da prova documental produzida, reconhece direito de
promoção na carreira de professor da rede estadual de ensino, em harmonia com entendimento deste Tribunal, devendo
retroceder o direito à promoção conforme a época em que se cumpriram os requisitos necessários e a legislação vigente.
Precedentes.
3. Deve-se observar o termo inicial do direito à promoção desde a data do protocolo administrativo quando comprovada
graduação específica e a vigência originária do Estatuto do Magistério, anterior a janeiro de 2004. Precedentes.
4. Agravo improvido.
DECISÃO: ACORDAM os senhores desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, que integra este acórdão.
Desembargador Lourival Serejo
relator
ACÓRDÃO Nº 126234/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
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Sessão do dia 14 de março de 2013
AGRAVO REGIMENTAL Nº. 07413-94.2012.8.10.0000 (4461/2013) – SENADOR LA ROQUE
Agravante: Município de Buritirana
Advogado: Rafael Ferraz Martins
Agravado: Jael Freitas Saraiva
Advogado: Daniel Pereira de Souza
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO SALARIAL POR NOVA HABILITAÇÃO. LEI
MUNICIPAL DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRÉ-REQUISITOS CONSTITUÍDOS AO TEMPO DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A norma local, específica dos servidores munícipes, apesar de ter sofrido alteração por lei posterior, não atinge quem já
havia cumprido todos os requisitos necessários para configuração de seu direito ao tempo do requerimento
administrativo, quando ainda vigente a norma derrogada, tempus regit actum.
2. Merece confirmação sentença que, ancorada em análise da prova documental produzida, reconhece direito de
ascensão na carreira de professor da rede municipal de Buritirana, devendo retroceder sua efetivação conforme a época
em que se cumpriram os requisitos necessários e a legislação vigente. Precedentes.
3. Deve-se observar como termo inicial a data do protocolo administrativo quando comprovada graduação específica e a
vigência originária do Plano de Cargos e Carreiras, anterior à reforma impetrada pela Lei municipal nº. 165/2011.
4. Apelo improvido.
DECISÃO: ACORDAM os senhores desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, que integra este acórdão.
Desembargador Lourival Serejo
relator
ACÓRDÃO Nº 126236/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000951-75.2010.8.10.0135 (22880/2012)
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogado: José Ribamar Nascimento Filho e outros
Apelado: K.L.G. representada por Camila Lopes Gomes
Advogado: Ronilson de Sousa Calisto
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INVALIDEZ
PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA. TABELA RESTRITIVA. IMPOSIÇÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A falta de interesse de agir, por não ter o autor se socorrido de processo administrativo prévio, encontra óbice no
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Precedentes.
2. Configurado o dano e o nexo de causalidade, é devida a indenização securitária nos parâmetros da norma vigente à
época do sinistro. Aplica-se a tabela reducente ao caso concreto, sem perder de vista a dignidade da pessoa humana e a
proporcionalidade da medida. Precedentes.
3. A correção monetária é matéria de ordem pública, questão que foge da esfera de atuação das partes, podendo ser
decretada ou reformada de ofício. Precedentes.
4. Apelo parcialmente provido.
DECISÃO: ACORDAM os senhores desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator, que integra este acórdão.
Desembargador Lourival Serejo
relator
ACÓRDÃO Nº 126239/2013
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 14 de março de 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 6673/2013 - SÃO LUÍS
Embargante: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Embargado: Francisca Ferreira Feitosa e outros
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE
PROFESSOR. VÍCIO INEXISTENTE. NÍTIDO CARÁTER DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
1. O acórdão combatido explorou exaustivamente a matéria ora em destaque, nos limites dos fundamentos expostos a
julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na análise dos fatos e dos fundamentos recorridos.
2. O incidente de inconstitucionalidade encontra amplos precedentes nesta Corte, não merecendo rediscussão da
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matéria.
3. Recurso conhecido e rejeitado.
DECISÃO: ACORDAM os senhores desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos do voto do relator, que integra este acórdão.
Desembargador Lourival Serejo
relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0007495-28.2012.8.10.0000 Protocolo Nº: 0023532013
EMBARGANTE: CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA,
ADVOGADO(A)(S): BRUNO ROCIO ROCHA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ADVOGADO(A)(S): NADJA VELOSO CERQUEIRA
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
DECISÃO
Construtora Mota Machado LTDA opôs o presente recurso de Embargos de Declaração à decisão monocrática liminar proferida por este relator nos autos do
agravo de instrumento nº 43949/2012, na qual figurou como agravante e teve como agravado o Ministério Público Estadual, ora embargado.
A decisão recorrida encontra-se lançada às fls.284/286.
Em suas razões de fls. 297/302, sustenta o embargante que este relator omitiu-se sobre fato relevante argüido na tese recursal, de que o Parquet propôs ação
civil pública em face de supostos problemas de infraestrutura verificados nas Alamedas 1 e 2 do Loteamento Paranã, quando, na verdade, as Alamedas 1 e 2
reclamadas estão no Loteamento Paranã II, desprovido de registro e que não é da responsabilidade da embargante.
Aduz, ainda, que depende de terceiros (CAEMA e Municipalidade) para o cumprimento da decisão, requerendo a manifestação deste relator sobre esse ponto, e
sobre a irreversibilidade da medida, pois a decisão de base possui caráter satisfativo.
Por esses motivos, requer o provimento dos embargos para, reformando a decisão, deferir a suspensão da decisão de base, até o julgamento final da ação.
Contrarrazões do Ministério Público às fls.314/344.
É o relatório. Passo a decidir.
O recurso é tempestivo e atendidos se encontram os demais requisitos de procedibilidade.
Verifico que a alegada omissão criticada nos presentes embargos consubstancia-se, na verdade, na irresignação do embargante sobre o teor do julgamento.
Ensina a doutrina que a omissão nos julgados ocorre "quando pronunciamento jurisdicional há de ser complementado (o pronunciamento é omisso quando não
se manifestar sobre um pedido, causa de pedir ou questões de ordem pública)" [1].
A peça de embargos falha em apontar qualquer vício do julgado, e, em verdade, observo que o embargante intenta induzir esta Corte ao erro, pois afirma que
não detém responsabilidade para providenciar quaisquer obras paliativas, urgentes, preventivas e necessárias nas alamedas 1 e 2 do Loteamento Paranã II,
porém o Parquet, nos documentos de fls.319/338, apresenta fortes indícios de que a nomenclatura do Conjunto Paranã em Paranã I e II está sendo malversada
pela embargante para se eximir de suas responsabilidades.
Isto porque, como os documentos referidos demonstram, o Loteamento Paranã II, apesar de não constar com esse nome específico em nenhum registro
imobiliário, está sendo objeto de transações por parte da recorrente, existindo fortes indícios de prova de que, na verdade, o Loteamento Paranã II nada mais é
do que parte do Loteamento devidamente registrado sob a denominação Paranã I.
Ademais, em se tratando de ação civil pública, em que se objetiva proteger o bem estar da comunidade sujeita aos riscos e malefícios da execução do
loteamento por parte da Construtora recorrente, a jurisprudência pátria autoriza certo caráter satisfativo da medida.
Digo "certo caráter" porque, cotejando os pedidos formulados na ação civil pública ao que foi deferido na liminar agravada, observo que a antecipação da tutela
não foi satisfativa, pois existem outros pedidos ainda pendentes de apreciação e consecução, como o pedido de indenização das perdas e danos sofridos pelos
moradores, dos danos materiais e extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, a regularização da obra junto ao poder público municipal e demais órgãos
públicos.
Nesse sentido se posicionam os Tribunais pátrios:
Conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437&#8260;92,
excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
(STJ, AgRg no REsp 661.677&#8260;MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 13.12.2004).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO
MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJRN, AI 21084 RN 2008.002108-4, Rel. Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), J. 07/10/2008)
Pelo contrário; considera-se satisfativa a medida que "exaure o cumprimento jurisdicional, carecendo de interesse o enfrentamento do mérito da ordem" (TJDF,
HC 158923120108070000), o que não se vislumbra no caso em tela.
Por fim, quanto à alegação de que o cumprimento da decisão agravada demanda participação de terceiros, como a CAEMA e o Município de Paço do Lumiar,
registro que a decisão da magistrada de origem consignou "defiro o pedido de liminar, nos termos em que pleiteado" (fl.263), tendo o Ministério Público
pleiteado a medida nos seguintes termos: "requer o Ministério Público Estadual a concessão de medida liminar (...) para determinar à ré que, em tempo
determinado, empreenda obras paliativas, urgentes, preventivas e necessárias (...) evidentemente que após munida das licenças ambientais
pertinentes"(fls.49/50).
Portanto, torna-se claro que, no cumprimento da medida, é ônus da embargante demonstrar que diligenciou, em tempo hábil, para as autorizações e licenças
devidas junto à Administração Pública direta e indireta.
Inexistindo, portanto, vício no julgado e tratando-se os presentes embargos de declaração de mera discordância dos embargantes sobre o que foi decidido na
decisão embargada, não merece acolhida este recurso, pois não é sequer admitido para fins de prequestionamento quando inexistente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, conforme a orientação da melhor jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO DA UNIÃO. IPI. OMISSAO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇAO INEXISTENTES. REDISCUSSAO DA
MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇAO DA AUTOLATINA BRASIL S/A. OMISSAO CONFIGURADA. RESTITUIÇAO. CORREÇAO MONETÁRIA. ÍNDICES
APLICÁVEIS. 1.A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente e na consonância do entendimento pacificado deste Tribunal,
não configura omissão, obscuridade ou contradição. 2.Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 3. O prequestionamento, por meio de
Embargos de Declaração, com vistas à interposição de Recurso Extraordinário, somente é cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na
decisão embargada. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 748.764 - SP (2005/0077024-5), Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, J. 05/12/2006.)
Posto isso, rejeito os presentes embargos.
Publique-se.
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São Luís, 01 de março de 2013.
[1] SILVA, Rinaldo Mouzalas de Sousa e. Processo Civil. 3ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p.695.
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0006098-65.2011.8.10.0000 Protocolo Nº: 0304752011
AGRAVANTE: JOSÉ LEONARDO FERRAZ BECKMAN, MARIA ANGÉLICA REIS BECKMAN,
ADVOGADO(A)(S): JOSÉ REIS ROCHA VIEIRA, MARIA APARECIDA ROCHA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA,
Relator(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
DECISÃO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARA
COMPELIR O MUNICÍPIO A REALIZAR SERVIÇOS URGENTES DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CÓRREGO EM VIA URBANA. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. FAZENDA PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, em situações especiais, notadamente naquelas que dizem respeito ao cumprimento de
direitosfundamentais insculpidos na Constituição Federal, como o direito à vida e à saúde, e desde que atendidos os requisitos estabelecidos na lei processual, é
cabível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública.
2. O deferimento da antecipação da tutela pretendida pressupõe, em qualquer caso, a existência de prova inequívoca do fato alegado, pela qual o julgador se
convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, situação, entretanto, não
configurada na espécie dos autos.
3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.
José Leonardo Ferraz Beckman e Maria Angélica Reis Beckman interpuseram recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
da decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais
e morais c/c pedido de liminar nº 41500-10-2011.8.10.0001, em que figura como autores os ora agravantes e como réu o Município de São Luís, ora agravado,
na qual restou indeferida a liminar requerida.
A decisão agravada encontra-se às fls.54/55.
Em07/11/2011 o recurso foi distribuído e remetido ao então relator, eminente desembargador Cleones Carvalho Cunha que, em 09/11/2011 (fls. 57/59, que laçou
o relatório e a decisão de fls. 60/61, assim redigidos:
"Após fazerem relato da lide, os agravantes salientam que em razão da obstrução dos córregos no conjunto residencial onde residem e com a precipitação das
chuvas no início do ano, houve uma enchente que invadiu sua casa, ocasionando-lhes prejuízos materiais e acrescentam que caso persista a omissão do ente
municipal agravado, serão novamente vítimas de alagamentos com a proximidade do período de chuvas.
Salientamque não teria atentado a magistrada a quo para todas as angústias geradas pela omissão do ente público municipal relatadas na exordial, assim como
para os relatórios elaborados pelo ICRIM/MA e pelo CREA/MA, e os quais confirmam a existência dos problemas relatados, as possíveis causas e os serviços
que poderiam diminuir os impactos dos eventos narrados, o que, por si só, atenderia aos pressupostos para a concessão do pleito liminar.
Com base em tais argumentos e considerando a responsabilidade do ente público municipal, pugnam pela concessão do pleito antecipatório recursal,
determinando-se que o agravado execute serviços urgentes de limpeza e desobstrução do leito do córrego que passa no meio do Conjunto Park La Ravardiere Altos do Calhau, nesta Capital e, no mérito, requerem o provimento do agravo, confirmando a liminar a ser deferida.
É o relatório. Passo a decidir.
O agravo é tempestivo (fl. 02 e certidão de fl. 56) e se encontra devidamente instruído (fls. 34 e 54/56), estando dispensados do preparo, por serem beneficiários
da assistência judiciária gratuita já concedida em sede de primeiro grau (fl. 55).
No tocante ao pleito liminar do presente recurso, em virtude de entender necessária a vinda a estes autos de elementos que possam proporcionar uma análise
mais segura da questão, reservo-me o direito de apreciá-lo somente após a resposta do agravado e informações da magistrada de primeiro grau. Destarte:
1 - oficie-se à Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, dando-lhe ciência deste despacho, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações
que entender necessárias;
2 - intimem-se os agravantes, através de seus advogados, na forma da lei, do teor desta decisão;
3 - intime-se o recorrido, na forma e prazo legais para, no prazo de 10 (dez) dias, responder, se quiser, aos termos do presente agravo, facultando-lhe a juntada
dos documentos que entender cabíveis.
Após essas providências ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça".
Em 10/11/2011 foi encaminhada cópia da decisão à MMª Juíza da causa para dela tomar ciência e prestar informações (fls.62), sendo que a publicação ocorreu
em 16/11/2011 (fl. 61-v).
Às fls. 62-v consta o termo de recebimento da Coordenadoria Judiciária Cível, afirmando que aos 13/03/2013 "foram entregues estes autos por parte Defensoria
Públicasic".
Às fls. 63 consta o Ofício nº 182/2012/ 3ª CCI, datado de 07/03/2012, dirigido ao Procurador Geral do Município de São Luís, solicitando-lhe que devolva a este
Tribunal os autos do agravo de instrumento nº 30.475/2011, tendo em vista estar em carga desde 16/012/2011.
Não há, nos autos, registro da data da devolução do processo e nem qualquer resposta por parte do agravado.
Em 13/03/2013 os autos foram a mim redistribuídos, em face da eleição do relator originário, Desembargador Cleones Carvalho Cunha, para o cargo de
Corregedor Geral de Justiça, e em 14/03/2013 vieram-me conclusos (fls. 65/66 e 67//67-v).
É o relatório.
Decido.
Como se observa no despacho fls. 60/61, o eminente relator originário deixou para apreciar o pedido de liminar após a resposta do agravado e informações da
magistrada de primeiro grau.
Não há, no entanto, nos presentes autos, nem as informações solicitadas à douta Magistrada e nem qualquer manifestação do Município agravado.
Ao examinar as peças que instruem este agravo de instrumento, verifico que os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada que indeferiu a
antecipação da tutela pleiteada, a qual consistia em compelir o Município de São Luís a realizar serviços de desobstrução e ou alargamento do leito do córrego
que passa pelo Residencial Park La Ravardiere, objetivando evitar novas enchentes nos próximos anos.
Justificaram o pedido de reforma dessa decisão, argumentando que (fls. 13):
"14 - É urgente a necessidade da concessão da liminar, como requerida pelos agravantes, e a decisão da MM Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
tem que ser modificada, ainda mais, considerando que já se aproxima o período chuvoso, e a omissão do Município tem que ser reprovada para evitar mais
transtornos e prejuízos para os agravantes entre outros moradores aquela área".
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Ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, em decisão datada de 03/10/2011, a Magistrada assim o fez por considerar que a parte autora não logrou êxito
em comprovar a verossimilhança das suas alegações, fundada em prova inequívoca, nos termos do art. 273 do CPC (fls. 55).
O pedido liminar de reforma da decisão agravada deu-se em 03/11/2011, ou seja, há cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses atrás, data da interposição do
agravo de instrumento, circunstância que evidencia o desaparecimento da situação de urgência do provimento judicial reclamado, cujo fundado receio de dano
irreparável e de difícil reparação se justificava, à época, segundo os recorrentes, em razão das chuvas ocorridas naquele ano de 2011, que provocaram
alagamentos nas ruas e dificultaram o acesso às suas residências, causando-lhes prejuízo e que já se aproximava o novo período chuvoso e, caso não fossem
adotadas, pelo agravado, as providências reclamadas, de desobstrução do leito do córrego e a realização de obras que impedissem novamente o alagamento
das ruas, fatalmente tais eventos danosos se repetiriam nos anos vindouros, causando-lhes mais transtornos e prejuízos.
Em consulta realizada nesta data, 18/03/2013, no sistema de acompanhamento processual JurisConsult, disponível na página eletrônica do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão, consta que a última movimentação do processo originário deu-se em 22/10/2012, como se vê abaixo:
Numeração Única: 41500-10.2011.8.10.0001
Número:
413062011 ( TRAMITANDO )
Classe CNJ:
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Data de Abertura: 06/09/2011 11:10:40
Comarca:
SAO LUIS
Partes
AUTOR:
JOSE LEONARDO FERRAZ BECKMAN
Advogado(a):
JOSE REIS ROCHA VIEIRA
AUTOR:
MARIA ANGELICA REIS BECKMAN
Advogado(a):
JOSE REIS ROCHA VIEIRA
REU:
MUNICIPIO DE SAO LUIS
Distribuíção
Juiz:
LUZIA MADEIRO NEPOMUCENA
Data:
06/09/2011
Vara:
1ª VARA FAZENDA PUBLICA
Cartório:
SECRETARIA DA 1A VARA DE FAZENDA PUBLICA
Oficial de Justiça: OFICIAL DE JUSTIÇA DA CENTRAL DE MANDADOS
Tipo:
Sorteio
Segunda-feira, 22 de Outubro de 2012
ÀS 12:41:25 - PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendam produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando desde logo a finalidade. São Luís, 20 de
setembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 153361-193 dia (s) após.
Assim, ainda que presentes se achassem, à época da interposição do recurso, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, eles não mais
subsistemno momento atual, especialmente o fundado receio de vir a ocorrer lesão grave ou de difícil reparação aos agravantes em razão dos fatos alegados no
agravo de instrumento, sendo razoável supor, por dedução lógica que, ou esses fatos já ocorreram e as situações previstas pelos agravantes há mais de um
atrás se consumaram, tornando-se inócua e desnecessária a tutela de urgência pleiteada, ou, ao contrário, tais fatos não se verificaram, consumando-se os
prejuízos por eles previstos, desparecendo, em qualquer das hipóteses acima aventadas, a situação litigiosa tal como posta no presente recurso naquela
ocasião.
É certo, porém, que o Supremo Tribunal Federal[1] já consolidou entendimento de que, em situações especiais, notadamente naquelas que dizem respeito ao
cumprimentode direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal, como o direito à vida e à saúde, e desde que atendidos os requisitos estabelecidos no
art. 273 do CPC[2], é cabível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública.
No entanto, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada pressupõe, em qualquer caso, a existência de prova inequívoca do fato alegado, pela qual o
julgador se convença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, situação,
entretanto, não configurada na espécie dos autos.
O caso estudado se amolda à hipótese de recurso manifestamente improcedente.
Posto isso, com fulcro no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
Outrossim, determino à Secretaria da Terceira Câmara Cível deste Tribunal que certifique nos autos, o motivo da demora na tramitação deste processo.
Publique-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
[1] STF - Órgão: Tribunal Pleno - ADC 4/DF - Rel. Min. SYDNEY SANCHES; j. 11/02/1998 - p.
DJ 21-05-1999; pp-00002; Ementa. vol-01951-01 pp-00001
[2]CPC - Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (..)
Desembargador(a): JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0043251-66.2010.8.10.0001 (39076/2012) – SÃO LUÍS
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: DANIEL BLUME P. DE ALMEIDA
APELADA: LUCINA DA SILVA SEREJO
DEFENSORA PÚBLICA: KAMILA BARBOSA E SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
DECISÃO
Tem-se a apelação cível interposta pelo Estado do Maranhão, inconformado com a sentença proferida pelo MM. juiz de direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública da capital que, confirmando decisão antecipatória de tutela, julgou procedente o pedido formulado em
ação cominatória por Lucina da Silva Serejo, ora apelada, determinando ao ora apelante que forneça à apelada o medicamento
VIDAZA 100 mg, na quantidade prescrita pelo médico à fl. 20 e pelo período que for necessário.
Em que pese ter sido a apelação recebida apenas no efeito devolutivo (fl. 207), a apelada peticiona informando que a decisão não
vem sendo cumprida pelo Estado do Maranhão.
Ante tais circunstâncias, defiro o pedido de fls. 224-225, determinando ao Estado do Maranhão que forneça a Lucina Silva Serejo,
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, o medicamento Vidaza 100 mg, na quantidade prescrita pelo médico nos receituários de fls. 1920 e pelo período que necessitar a paciente, tudo na forma estipulada na sentença, sob pena de pagamento de multa diária no
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valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar do término do prazo estabelecido.
São Luís, 18 de março de 2013.
Desembargador Lourival Serejo
Relator
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 01303-45.2013.8.10.0000 (5725/2013) – SÃO LUÍS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA: SELMA REGINA SOUZA MARTINS
AGRAVADO: JOSÉ MARIA SILVA SÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo MM. juiz de direito da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher da Comarca de São Luís, que indeferiu Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por IRIZETE FONSECA FARIAS em
face de seu ex-companheiro JOSÉ MARIA SILVA SÁ, por entender o magistrado que não restou caracterizada ação ou omissão
baseada no gênero.
Relatando os fatos narrados pela vítima, o agravante aduz que o ex-companheiro desta, com quem conviveu por 12 (doze) anos,
liga no volume máximo uma radiola, em imóvel por eles dividido à época da dissolução da sociedade de fato, indo de encontro ao
que restou estabelecido no acordo de dissolução.
Após tratar acerca do cabimento do recurso e da aplicabilidade do princípio da fungibilidade, o agravante sustenta que, na
hipótese, a competência é da Vara de Violência Doméstica, pois se está diante de caso de violência doméstica sofrida por Irizete
Fonseca Farias, em razão da conduta de seu ex-companheiro.
Destaca, mais, que há nexo causal entre a conduta em tese criminosa e a vulnerabilidade da vítima, mulher, que teria sido
agredida moral e psicologicamente pelo seu ex-companheiro. E que está presente o vínculo de relação familiar, bem como a
vulnerabilidade da vítima, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha.
Requer, assim, como antecipação da pretensão recursal, que sejam decretadas as medidas protetivas requeridas pela vítima,
quais sejam, aproximação da ofendida, no limite mínimo a ser fixado pelo juiz, e contato com a ofendida por qualquer meio de
comunicação. Requer, mais, que seja determinada, de ofício, a busca e apreensão do aparelho sonoro que é causador da
discórdia entre as partes.
É o que cabia relatar. Passo a decidir.
No tocante aos requisitos de admissibilidade recursal, constato ser o presente tempestivo, encontrando-se devidamente instruído
de acordo com o art. 525 do CPC.
A análise para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada passa pela verificação do preenchimento dos requisitos
previstos nos arts. 273 e 558, ambos do CPC, quais sejam, receio de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), bem
como a relevância da fundamentação levantada (fumus boni iuris), que devem estar conjuntamente presentes.
No caso ora em análise, entretanto, ao menos em princípio, não verifico que mereça reforma a decisão proferida em primeiro grau.
Os fatos narrados pela vítima, de que estaria sendo perturbada pelo som alto da radiola de seu ex-companheiro, não denotam
terem origem em relação de gênero, a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha.
Na forma explicitada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que, "[...] ainda que haja uma relação familiar entre as partes, [...]
no caso em tela, a perturbação por parte do representado é motivada por situação fática destoante, que não a de relações de
gênero, afastando a hipótese de violência de gênero" (fls. 23-24).
Ante tais circunstâncias, e em análise à documentação juntada ao presente agravo, entendo que não se tem elementos suficientes
para embasar a tutela antecipada recursal, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu as medidas protetivas
vindicadas.
Ante o exposto, ausentes os pressupostos previstos no art. 558 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se ao douto juízo de direito da Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, dando-lhe
ciência desta decisão e, para que, no prazo 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes, sendo o agravado para os fins do art. 527, V, do CPC, a fim de responder, se quiser, aos termos do presente
agravo, facultando-lhe a juntada dos documentos que entender cabíveis.
Após essas providências ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desembargador Lourival Serejo
Relator
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0026090-77.2009.8.10.0001 (41316/2012) - SÃO LUÍS
APELANTE: CLEMILDA DE FREITAS ALVES E BENJAMIN FRANKLIN OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS: DANIEL BLUME P. DE ALMEIDA
APELADA: GOLDEN CROSS – ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
ADVOGADO: MÁRCIA MORAES RÊGO DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE IMPLANTE (STENT). DANO MORAL. RECURSO PARA MAJORAR
INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO.
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1. Configurada a irregularidade na negativa de prestação do serviço de assistência à saúde do usuário, o valor
compensatório pelo dano sofrido deve perquirir as circunstâncias dos fatos apresentados, ponderando-se a repercussão
do fato num parâmetro objetivo do cidadão comum e subjetivo das peculiaridades do dano.
2. Não havendo singularidades capazes de majorar a compensação do dano dentro dos parâmetros de proporcionalidade
e razoabilidade, adotam-se precedentes desta Corte e do STJ, mantendo a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Os juros moratórios incidentes em danos morais advindos de responsabilidade contratual fluem a partir da citação.
Precedentes do STJ.
4. Apelo negado seguimento.
DECISÃO
Cuida-se de recurso de apelação ajuizado por Clemilda de Freitas Alves e Benjamin Franklin Oliveira Alves inconformados com a
sentença de fls. 151-154, proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada nº. 26090/2009, pelo juízo de
direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Luís.
Emergem dos autos, que os apelantes mantêm contrato de plano de assistência médica e hospitalar com a apelada, Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde Ltda. Contudo, não obtiveram autorização para duas condutas requeridas: acompanhamento
de anestesista para angiografia cerebral e colocação de stent carotídeo, estas sendo indicadas pelo médico da apelante Clemilda
de Freitas Alves, dependente no referido plano, que tem como titular Benjamin Franklin Oliveira Alves, também apelante.
Irresignados com a situação, os ora apelantes ajuizaram a citada ação ordinária com pedido de tutela antecipada que confirmou a
tutela e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ora apelada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, estes na base de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da decisão.
Não se conformando com parte da sentença, os autores interpuseram o presente recurso alegando que o valor fixado a título de
indenização por danos morais não atende ao caráter pedagógico e reparatório da condenação, considerando-se a situação
econômica da empresa apelada e sua reincidência em negar a cobertura a que teria direito seus segurados.
Ressaltam, também, que o termo inicial para a contagem de juros deve ser a partir do evento danoso, conforme Súmula Nº. 54 do
STJ. Mostram-se irresignados com a não condenação da ora apelada à publicação da sentença em 2 (dois) jornais de grande
circulação do Estado do Maranhão a fim de coibir práticas semelhantes e alertar a coletividade.
Ao final, pugnam pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, com a incidência de juros a contar do evento danoso.
Requerem, ainda, que a apelada seja condenada a publicar a sentença de procedência em 2 (dois) jornais de grande circulação do
Estado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A apelada junta cumprimento de sentença com o depósito judicial no valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) (fls. 187189).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do presente recurso. Caso esta e. Corte entenda de modo diverso, requer
que o valor arbitrado seja em patamares razoáveis e proporcionais ao dano (fls. 193-199).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso. Quanto ao mérito, deixa de emitir parecer
por ausência de interesse público (fls. 204-206).
É o relatório.
DECISÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
O mérito recursal é manifestamente improcedente na obrigação de fazer e enfrenta jurisprudência dominante neste Egrégio
Tribunal e no STJ acerca do valor compensatório, possibilitando seu improvimento por decisão monocrática, nos termos do art.
557, caput, do CPC.
Sem preliminares a discutir, passo ao exame de mérito, valor de dano moral por negativa de cobertura de implante cirúrgico (stent),
indicado por médico especialista, e publicação da sentença em jornal de grande circulação no Estado.
Configurado o dever de indenizar, sem recurso nesse capítulo, inclusive com efetivo depósito judicial do valor arbitrado (fls. 187189), a circunstância de não prestar o serviço requerido e os reflexos deste ato nos conduz ao valor ideal para compensação do
dano moral no patamar fixado.
Na análise dos autos, afere-se que a negativa de cobertura foi restrita ao implante, cobrindo-se todos os demais custos da cirurgia.
Constata-se também, que não há na instrução processual ou nos fatos aduzidos outras condutas que exasperem o dano moral
sofrido. Nessas circunstâncias, o valor compensatório por dano moral deve seguir os parâmetros já batizados por esta Corte e pelo
Superior Tribunal de Justiça.
O mérito, trazido à ré-análise, encontra amplos precedentes nesta Corte, com os valores compensatórios dentro dos parâmetros
conferidos ao tema e das circunstâncias dos fatos apresentados.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DA CASSI. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. SEGURADO ADIMPLENTE. VALOR PROPORCIONAL. SÚMULA 469 DO STJ. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO I - Nos contratos de adesão, como o de plano de saúde, em situações de emergência, deve a contratada prestar os
serviços, ainda mais quando a lei que regulamenta os planos de saúde determina que é obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos de emergência que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente. II - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Aplicabilidade do CDC. A cláusula que estipula a exclusão de cobertura assume ares de cláusula abusiva e lesiva ao dever de boafé que deve nortear os contratos. III - Ao ser negada a autorização e custeio dos exames e tratamento indispensáveis ao paciente,
com profunda aflição ante o risco de vida, atingindo em seu direito constitucional à saúde pela negativa a CASSI ante a exclusão
ilegal de cobertura, fica configurado o dever de indenizar pelos prejuízos morais e materiais. IV - A limitação do direito no Contrato
desatende à regra do art. 54, parágrafo 4o do CDC, bem como coloca o consumidor-apelado em desvantagem exagerada,
agredindo o art. 51, inciso IV do mesmo Diploma, ao restringir-lhe direitos à saúde, bem tutelado constitucionalmente por sua
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relevância à vida e à dignidade da pessoa humana. V - No que toca ao quantum indenizatório pelo dano moral, este desmerece
reparação, pois se adequa aos consagrados parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais). Tal valor quanto ao dano moral não extrapola o adequado parâmetro, nem pode ser considerado exorbitante para gerar
enriquecimento sem causa da parte autora nem irrisório, ao mesmo tempo em que estará apto a desaconselhar a reincidência do
ato pelo causador do dano. Mormente tendo em vista o falecimento do ora Apelado. VI - Quanto ao dano material, este foi fixado
no valor de R$13.221,54 (treze mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente comprovados nos
autos. VII - Apelo improvido. (TJMA, 2ªCC, AC nº. 11496/12, rel. Desª Nelma Sarney, j. 5.7.2012).
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE STENT DE
COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. VINCULAÇÃO
DA VERBA AO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I - É abusiva
cláusula contratual que exclui da cobertura a colocação de stents quando indispensáveis ao êxito do procedimento cirúrgico
coberto pelo plano de saúde; II - a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença; III- fixado o valor
da compensação por danos morais dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção do órgão ad quem,
devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem; IV - o Supremo Tribunal Federal vem refutando a vinculação da
condenação por danos morais ao salário mínimo, por força do quanto dispõe o art. 7º, IV, V – apelações não providas. (TJMA,
3ªCC, AC 27191/08, rel. Des. Cleones Cunha, j. 18.3.2009).
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EMPREGO DE MATERIAL
INDISPENSÁVEL AO ÊXITO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE STENT DE COBERTURA
SECURITÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO DO 1º RECURSO. PROVIMENTO DO 2º
RECURSO. I - A operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota. Precedentes do STJ. II
- É abusiva cláusula contratual que exclui da cobertura a colocação de stents quando indispensáveis ao êxito do procedimento
cirúrgico coberto pelo plano de saúde; III - a negativa de cobertura de implantação de stents, pressuposto necessário para sucesso
do procedimento/tratamento médico adotado e coberto contratualmente, gera obrigação de indenizar dano moral daí resultante,
considerando a severa repercussão na esfera íntima do segurado/consumidor, já frágil pela moléstia que lhe acomete; IV - 1º
apelação não provida. 2ª apelação provida para condenar a 1º Apelante, ora UNIMED, ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil
reais) de indenização pelos danos morais impostos ao Autor, ora 2ª Apelante. (TJMA, 2ªCC, AC nº. 3597/11, rel. Desª Nelma
Sarney, j. 29.9.2011).
Essa linha de entendimento segue posicionamento reiterado no âmbito da Corte Superior de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO.
RECUSA. IMPLANTAÇÃO DE STENT URETERAL. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em relação à alegada violação aos arts. 1º, §§ 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, esta Corte, apreciando a matéria,
concluiu que "a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo
desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém
plano de saúde remunerado" (REsp 469.911/SP, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe de 10.3.2008).
2. Quanto à responsabilização da agravante pelos danos sofridos pelo agravado, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A alteração de tal entendimento, como
pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. É pacífico o entendimento deste Pretório no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente
caso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AgRg no AREsp
184.339/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 03/09/2012).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. STENTS. PRÓTESE
NECESSÁRIA AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA
83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de
cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez
que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".
(REsp 918.392/RN). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1353037/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe
06/03/2012).
Seguindo os parâmetros já delineados, em especial a proporcionalidade e a razoabilidade da repercussão da negativa de
cobertura em casos semelhantes, o valor indenizatório dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não destoa dos
precedentes apontados.
No que toca à publicação de sentença em dois jornais de grande circulação no Estado, o juiz originário bem pontuou que a “ ação
ordinária não pode ser utilizada como uma verdadeira ação civil pública, regulada pela lei n. 7.347/1985, que visa a tutela dos
direitos transindividuais de uma coletividade, cujos legitimados estão indicados no seu art.5º.” (fl. 154).
Ressalta-se também, que a compensação por dano moral, pela negativa de prestação de um dos serviços solicitados, não pode
enveredar para uma represália ostensiva no marketing da prestadora do serviço, que não demonstra nos textos apresentados (fls.
52-54) que cobre o implante requerido. Dessa feita, a compensação do dano não pode extrapolar os liames subjetivos da ação e
dos fatos apresentados nos autos.
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Quanto aos juros moratórios, a sentença merece parcial reparo somente na data inicial dos juros, que devem incidir a partir da
citação, e não da data do dano como recorre a apelante. Nos termos de reiterada jurisprudência do STJ.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS
MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.
- Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado.
- O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa
jurisprudência desta Corte.
- A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado nº 362 da
Súmula/STJ.
- Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002.
- Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação.
- Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).
RECURSO ESPECIAL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - RECUSA INDEVIDA À COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE BENEFICIÁRIA QUE, PREMIDA POR RISCO DE MORTE, EFETUA DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE STENT CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DE COBRANÇA INDIRETA, AUTORIZANDO, EM PRINCÍPIO, A APLICAÇÃO DA
PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, EM DESFAVOR DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA,
TODAVIA, DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DA OPERADORA - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DECRETADA EM JUÍZO IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - RECURSO DESPROVIDO.
1. [...]
2. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. 2.1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que
o cômputo dos juros moratórios, resultantes de inadimplemento de obrigação contratual, inicia-se na data da citação do réu, por
força da norma cogente inserta no artigo 405 do Código Civil de 2002. Ademais, à luz da premissa lógico-jurídica firmada pelo
citado órgão julgador, quando do julgamento do Recurso Especial 1.132.866/SP (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão
Ministro Sidnei Beneti, julgado em 23.11.2011, DJe 03.09.2012), a iliquidez da obrigação (como é o caso da indenização por dano
moral) não tem o condão de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento definitivo do quantum
debeatur. 2.2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula
362/STJ).
3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1177371/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012).
Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC. De ofício, reformo a data de incidência dos
juros moratórios, que fluem a partir da citação. Mantendo-se a sentença por seus demais termos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Desembargador Lourival Serejo
Relator
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1870-76.2013.8.10.0000 (8649/2013) – SÃO LUÍS
AGRAVANTE: MARIA CECÍLIA CÁRCERES
ADVOGADO: HERBERTH FREITAS RODRIGUES
AGRAVADOS: PEDRO EGILDO RODRIGUES DOS SANTOS, LÉA AZEVEDO CARVALHO
RELATOR: DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS. DECISÃO QUE
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DA PARTE. INVERSÃO DE
PRESUNÇÃO LEGAL. PROVIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. De acordo com as disposições da Lei n. 1.060/50 e com entendimento jurisprudencial majoritário, basta a afirmação da
parte no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua
família, para que seja deferida a assistência judiciária gratuita.
2. Eventual indeferimento do pleito deve ser escorado em fundadas razões, externadas em decisão devidamente
motivada.
3. Verificando-se que o pedido de assistência judiciária foi indeferido por decisão que, na verdade, inverteu a presunção
estabelecida em lei, o caso é de provimento do recurso.
4. Recurso provido por decisão monocrática.
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA CECÍLIA CÁRCERES contra decisão proferida
pelo MM. juiz de direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Luís, por meio da qual foi indeferido pedido de assistência judiciária
gratuita e determinado o recolhimento de custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 21-23).
Colhe-se dos autos, em síntese, que a agravante propôs, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de São Luís, ação de cobrança de
alugueis e de encargos contra PEDRO EGILDO RODRIGUES DOS SANTOS e LEA AZEVEDO DE CARVALHO. Requereu,
também, os benefícios da justiça gratuita.
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Ao despachar a inicial, contudo, o MM. juiz de direito indeferiu o referido pleito, considerando que "a autora é advogada e, além
disso, é proprietária de um imóvel localizado em bairro notadamente nobre nesta cidade (Calhau), o qual foi alugado do
demandado. Ademais, não restou comprovado que não ostenta boa condição financeira, de modo que os elementos dos autos
mostram-se conflitantes com o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado "(fl. 21).
Manifesta a agravante inconformismo com a decisão, sustentando, em síntese, que "é uníssono em todos os Tribunais que a
concessão da assistência judiciária gratuita é baseada na Lei nº 1.060/50, que em todos seus artigos é clara e objetiva em sua
determinação, declarando não haver necessidade da prova da pobreza, mas tão somente a declaração de não ter condições de
arcar com as custas do processo" (fl. 5).
Prossegue invocando entendimento jurisprudencial favorável à sua tese e, ao final, protesta pelo provimento recurso.
É o relatório.
A decisão agravada, tal como lançada, pode representar considerável óbice ao acesso à justiça, motivo que orienta o imediato
provimento do presente agravo.
Está presente a possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte recorrente, uma vez que, a prevalecerem
os termos da decisão impugnada, seu descumprimento pode acarretar o cancelamento da distribuição, circunstância que
representará inegável óbice ao próprio acesso à justiça.
A análise da matéria em debate passa, necessariamente, pelas disposições da Lei n. 1.060/50, que estabelece normas para
concessão de assistência judiciária aos necessitados. O art. 4º da lei em comento dispõe:
“Art. 4º A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
Percebe-se, do dispositivo legal transcrito que, para o deferimento da assistência judiciária gratuita, a lei se contenta com a simples
afirmação da parte de que não possui, naquele momento, condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Tal afirmação, de acordo com o § 1º do mesmo artigo, configura presunção relativa de pobreza, cabendo, portanto, à parte
contrária, utilizando-se de mecanismos previstos em lei (impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita), provar a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício em análise (arts. 4º, § 2º c/c 7º da Lei n.
1.060/50).
São ilustrativos, sobre o ponto, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESTADO DE POBREZA - PROVA
- DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE FIRMADA PELO RECORRENTE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
(AgRg no REsp 1247095/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de assistência gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples
afirmação do estado de pobreza.
2. Por se tratar de presunção juris tantum, pode o Magistrado, em caso de dúvida acerca da veracidade da declaração de pobreza
do requerente, ordenar-lhe a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária
gratuita. Precedente do STJ.
3. Agravo improvido.
(AgRg no Ag 1138386/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL.
DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. AUSÊNCIA DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito em qualquer
momento processual, sendo suficiente à sua obtenção a simples afirmação do estado de miserabilidade. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no Ag 940.144/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2009,
DJe 08/06/2009)
O magistrado, pelo roteiro estabelecido em lei, só deverá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita se tiver fundadas
razões para tanto (art. 5º, Lei n. 1.060/50). Suas razões, por óbvio, devem ser externadas em decisão que obedeça ao comando
do art. 93, IX, da Constituição Federal[1], sob pena de nulidade.
A decisão atacada, como se vê de fls. 21-23, não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial prevalecente, pelo que a sua
manutenção traduziria verdadeira inversão da presunção estabelecida em lei, o que não se pode admitir. Em verdade, o fato de o
imóvel objeto da ação originária estar situado em "bairro nobre" desta Capital não é parâmetro suficiente para o indeferimento do
benefício legal, ainda mais quando considerado isoladamente.
Cabível, portanto, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
À luz das considerações supra, nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a decisão agravada para deferir à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, o que vale também para este
recurso.
São Luís, 18 de março de 2013.
Desembargador Lourival Serejo
Relator
[1] Art. 93 (omissis)
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“IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

Quarta Câmara Cível
ACÓRDÃO Nº 126294/2013
Sessão do dia 12 de Março de 2013
QUARTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0012989-22.1999.8.10.0001 Protocolo Nº: 0370622010
APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
ADVOGADO(A)(S): JOSÉ EDMÍLSON CARAVALHO FILHO
APELADO: A. C. COSTA SILVA COMERCIO, ANA CARMEM COSTA SILVA, LUIS AUGUSTO ALVES CUTRIM,
ADVOGADO(A)(S): GENTIL AUGUSTO COSTA
Relator(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MULTA DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 2%. CUSTAS E HONORÁRIOS. RECORRENTE
QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À VERBA HONORÁRIA.
I. Afigura-se justo e razoável que não se admita a cumulação da comissão de permanência com outros encargos financeiros previstos no contrato, sob pena de
restar configurado verdadeiro bis in idem, com o consequente enriquecimento sem causa da instituição financeira credora. Precedentes.
II. Havendo prova no processado de que a avença em causa ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 9.298/1996, que estabeleceu o percentual de 2% (dois
por cento) para a multa de mora, a previsão desse encargo no patamar de 10% (dez por cento) apresenta-se possível, tendo em vista o princípio da
irretroatividade das leis.
III. Se o apelante decaiu de parte mínima do pedido, deve ser aplicado ao caso o parágrafo único do art. 21 do CPC, que prevê que a parte adversa responda,
porinteiro, pelas custas e honorária, essa fixada no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção às balizas do § 3º do art. 20 do
CPC.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação Cível, sob o nº 0023073-07.2007.8.10.0000 (23073/2007), em que figuram como Apelante e Apelada as
acima enunciadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "a Quarta Câmara
Cível, por votação unânime, conheceu e deu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Participaramdo julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araujo - Relator,Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz - Presidente, e o Juiz de
Direito devidamente convocado Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís, 12 de março de 2013
Desembargador(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO

ACÓRDÃO Nº 126295/2013
Sessão do dia 12 de Março de 2013
QUARTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0023073-07.2007.8.10.0000 Protocolo Nº: 0230732007
APELANTE: JOÃO PIRES DE ALMEIDA,
ADVOGADO(A)(S): RAIMUNDO ELCIO AGUIAR DE SOUSA
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
ADVOGADO(A)(S):CLÁUDIO ANTONIO AMARAL MORAES, DIVANDALMY FERREIRA MAIA, JAIRO CAVALCANTI VIEIRA, PEDRO LOPES DE OLIVEIRA
FILHO, ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA MARQUES PIMENTEL, EDIMAR CHAGAS MOURÃO, GILMAR PEREIRA SANTOS E LIVIA KARLA CASTELO
BRANCO PEREIRA, JORGE LUÍS BRANCO AGUIAR, JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE, MARIA GABRIELA SILVA PORTELA, RICARDO AUGUSTO DE LIMA
BRAGA, ULYSSES MOREIRA FORMIGA
Relator(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DA
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA POR FAMILIARES. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. JUROS. LIMITAÇÃO
DE 12% A. A. EXCLUSÃO DA CLÁUSULA DEL CREDERE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERMISSÃO. SÚMULA Nº 93, STJ.CUMULAÇÃO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. MULTA DE MORA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
PERCENTUAL DE 10% PARA 2%.
I. Não há como acolher preliminar de desconstituição da penhora se o recorrente não logra êxito em comprovar que o imóvel constrito realmente se trata de
pequena propriedade rural trabalhada por seus familiares.
II. Por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios na cédula de crédito rural são limitados a 12% ao ano, devendo ser
decotado qualquer excesso.
III. A jurisprudência pátria tem se firmado contra a incidência de quaisquer outras taxas, comissões ou encargos no crédito rural, que não as determinadas no
Decreto-Lei n.º 167/67, sendo indevida a cobrança del credere.
IV. É permitida a capitalização de juros no caso dos autos, à luz da Súmula nº 93, do STJ, que reza: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros".
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V. Não se vislumbra procedência na alegação de cumulação de correção monetária com comissão de permanência se tal fato não resta comprovado nos autos.
VI. Havendo prova no processado de que a avença em causa ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 9.298/1996, que estabeleceu o percentual de 2% (dois
por cento) para a multa de mora, não há como subsistir a previsão desse encargo no patamar de 10% (dez por cento), tendo em vista a necessidade de
aplicação do regramento legal vigente ao tempo da contratação.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação Cível, sob o nº 0023073-07.2007.8.10.0000 (23073/2007), em que figuram como Apelante e Apelada as
acima enunciadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "a Quarta Câmara
Cível, por votação unânime, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, conheceu e deu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Desembargador
Relator".
Participaramdo julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araujo - Relator,Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz - Presidente, e o Juiz de
Direito devidamente convocado Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís, 12 de março de 2013
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

ACÓRDÃO Nº 126296/2013
Sessão do dia 12 de Março de 2013
QUARTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0002002-55.2010.8.10.0060 Protocolo Nº: 0156542012
AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR,
ADVOGADO(A)(S): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
AGRAVADO: MANUEL DE ARAÚJO CLARO,
ADVOGADO(A)(S): FRANCISCO EISTEIN SEPULVEDA DE HOLANDA
Relator(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO POR FAC-SÍMILE. VIA ORIGINAL INTEMPESTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º, DA
LEI Nº 9.800/99. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
I - A apresentação intempestiva da via original do agravo regimental impede o conhecimento do recurso, ainda que interposto via fac-símile, dentro do prazo
legal.
II- A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade imprescindível para o conhecimento do recurso.
III - Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos,relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sob o nº 0002002-55.2010.8.10.0060 (019232/2012), em que figuram como Apelante e Apelado os
acima enunciados, ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão "a Quarta Câmara Cível, por
votação unânime, não conheceu do recurso para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz,Jaime Ferreira de Araujo - Relator, ePaulo Sérgio
Velten Pereira - Presidente.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís-MA, 12 de março de 2013.
Desembargador(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO

ACÓRDÃO Nº 126327/2013
QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 12 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CÍVEL N.º Único 0026282-47.2008.8.10.0000 (26282/2008) – SÃO LUÍS/MA
APELANTES: Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda e Drastosa S/A Indústrias Têxteis
ADVOGADOS: Marcello Abreu Itapary e outros
APELADO: M. I. da Costa e Souza
ADVOGADO: José Jerônimo Duarte Júnior
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
REVISOR(A): Desa. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
ACÓRDÃO Nº ____________________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA DEMANDA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
I. Para a correta prestação jurisdicional se faz mister o saneamento do processo, fixando-se os pontos controvertidos, oportunidade
em que devem ser analisados os pleitos probatórios, com deferimento dos pertinentes, dentre outras questões processuais
suscitadas.
II. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, o indeferimento de provas necessárias e o julgamento antecipado da lide
constituem cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
III. Apelação conhecida e provida.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, sob o nº 0026282-47.2008.8.10.0000 (26282/2008) – São Luís/MA,
em que figuram como Apelantes e Apelada os acima enunciados, “ a Quarta Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e deu
provimento ao recurso acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto do Desembargador Relator” .
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araujo – Relator, Anildes de Jesus Bernardes
Chaves Cruz e Paulo Sérgio Velten Pereira - Presidente.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís/MA, -12 de março de 2013.
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
Referência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0014454-51.2008.8.10.0001 (035593/2012) REF. APELAÇÃO CÍVEL N.º
028731/2011 – São Luís
Embargante: FERNANDES SILCA COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO
Advogado: Ediberto Rebelo Matos Junior e outro
Embargado: EMPRESA MUTUM CAMINHÕES LTDA E OUTRA
Advogados: Ana Valéria Bezerra Sodré Carneiro e outros
Relatora: Desa. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
INTIMAÇÃO
Torno público para conhecimento das partes interessadas que a Relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz, exarou despacho datado de 22.10.2012, com a determinação de intimação dos Embargados para
respondê-los, no prazo de 05 (cinco) dias.
Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís (MA), 18 de março de
2013.
Mayckerson Alexandre Franco Santos
Secretário da Quarta Câmara Cível

Quinta Câmara Cível
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 3547/2013 – SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0000816-75.2013.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO (A) (S): RUBENS GASPAR SERRA
AGRAVADO: CELIA REGINA CARNEIRO.
ADVOGADO (A) (S): MANOEL ANTONIO XAVIER.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão do
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Cível da Comarca de São Luís, que concedeu a tutela antecipada na Ação de Obrigação de
Fazer e Não Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Célia Regina Carneiro.
Em síntese, diz o agravante que foi ajuizada ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada em que a
agravada reclama que solicitou empréstimo no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e está sendo cobrado empréstimo no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Afirma que a liminar foi deferida, determinando que o agravante se abstenha de incluir o nome da agravada nos órgãos de
proteção ao crédito e que suspenda a cobrança, devendo a agravada depositar em juízo o valor de R$1.649,00.
Inconformado com a decisão, a requerida agravou.
Nas razões do recurso, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos para
concessão da tutela antecipada, prevista no art. 273 do Código de Processo Civil.
Aduz que mais do que a simples aparência do direito (fumus boni iuris), a lei exige que a antecipação da tutela esteja sempre
fundada em prova inequívoca do direito alegado pelo agravado.
Argumenta que a agravada assinou contrato junto ao banco agravante, sabendo desde o início o quanto teria de desembolçar
mensalmente para pagamento de cada uma das prestações avençadas, tendo em vista que o contrato firmado entres as partes é
pré-fixado
Afirma que não pode prevalecer a pretensão da agravada de modificar o contrato celebrado, sob pena de violação do princípio
basilar do direito brasileiro, qual seja, pacta sunt servanda.
Alega que a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito é exercício regular de direito.
Ao final, requerer o provimento do presente agravo para que suspenda integralmente os efeitos da decisão.
A agravante juntou os documentos de fls. 13/71.
É o relatório.
Em juízo preliminar, recebo o presente agravo na forma de instrumento, eis que se encontra potencialmente comprovada a
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possibilidade de grave lesão à agravante.
Conforme relatado, o agravante pretende modificar decisão que determinou que a requerida se abstenha de cobrar qualquer valor
e inserir o nome da autora em cadastros restritivos referente ao contrato de Cédula Bancário nº 196.190.334 até ulterior decisão.
Em uma primeira análise, entendo que não assiste razão a agravante.
De acordo com entendimento do STJ, em virtude do caráter alimentar que se reveste os vencimentos, bem como em respeito ao
princípio da razoabilidade, os descontos em folha de pagamento devem limitar-se a 30% (trinta por cento) sobre o valor da
remuneração do mutuário, patamar que assegura tanto o adimplemento da dívida como o sustento da família.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n.° 21.380/MT, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 30.08.2007 e publicado em 15.10.2007, cuja ementa segue abaixo transcrita,
verbis:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os
descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente,
de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas
como o sustento de sua família.
2. Recurso ordinário provido.
Vale registrar, que apesar do presente caso não se tratar de consignação em folha de pagamento, tal entendimento deve ser
aplicado, posto que conforme a decisão agravada cada parcela do referido empréstimo equivale a 92% (noventa e dois por cento)
do rendimento líquido da agravada, percentual que se encontra muito além daquele estipulado pelo STJ, circunstância que denota
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana visto que obsta ou, ao menos, dificulta o seu próprio sustento e de sua
família.
Além disso, o banco agravado não trouxe aos autos prova de que a agravante recebeu o valor de R$ 200.000,00 e não R$
60.000,00 como alegado por ela.
Por todo o exposto, recebo o presente recurso na forma de instrumento e indefiro o pedido de suspensão, mantendo a decisão
liminar de primeiro grau.
Oficie-se o douto Juízo a quo, enviando-lhe cópia desta decisão e para, se quiser, preste informações.
Intime-se a agravada, para, conhecimento da decisão e, se quiser, apresente contra-razões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme
art. 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após, vista ao Ministério Público.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de março de 2013.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº : 007926/2013
NÚMERO ÚNICO :0001782-38.2013.8.10.0000
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA: FLÁVIA PATRICIA RODRIGUES
AGRAVADO : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDSEMP-MA
ADVOGADOS: JHONATAS MENDES (OAB/MA 10698), GEDECY PONTES DE MEDEREIROS FILHO (OAB/MA 5135) E
OUTROS
RELATOR : Des. RAIMUNDO BARROS
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO em face da
decisão prolatada pelo juízo de direito 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luis que, nos autos da Ação Ordinária,
proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDSEMP-MA,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Agravante proceda de forma regular o recolhimento da
contribuição sindical obrigatória do ano de 2013 de todos os servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00(mil reais).
Em síntese, declarou o Agravante em sua razões recursais de fls. 04/26 que a decisão de base merece reforma, afirmando que a
antecipação de tutela não poderia ter sido deferida, tendo em vista, que possui caráter satisfativo, afirmando portanto que a
decisão viola o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992.
Por fim, requereu, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão de base.
É o que cabe relatar. Decido
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do efeito suspensivo pleiteado.
É cediço que para atribuir-se o efeito suspensivo à decisão agravada, se faz necessário à junção dos seguintes requisitos, a
relevância dos fundamentos dispensados nas razões recursais, bem como o receio de que a decisão agravada possa resultar
lesão grave ou de difícil reparação, conforme se depreende do art. 558 do Código de Processo Civil.
Desse modo, sem adentrar no mérito da questão, entendo que em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos
necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Neste contexto, vislumbro a presença de receio de dano irreparável ou de difícil reparação exigido para a concessão do efeito
suspensivo a decisão atacada
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para determinar a suspensão da decisão atacada, até o
julgamento do mérito do presente recurso.
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Oficie-se ao Juízo de Direito da 4ª Vara Fazenda Pública da Comarca de São Luís, dando ciência desta decisão e requisitando,
informações no prazo de lei, e se foi cumprido o disposto no art. 526 do CPC, bem como se houve juízo de retratação da decisão
recorrida, facultando-o ainda a prestar demais esclarecimentos, que entender pertinentes ao julgamento do recurso.
Intime-se a agravada via Diário da Justiça Eletrônico, para oferecer suas contrarrazões no prazo de 10(dez) dias, nos termos no
art. 527 do CPC.
Após as providências, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se.
São Luís,18 de Março de 2013
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº : 008313-2013
NÚMERO ÚNICO : 0001830-94.2013.8.10.0000 SÃO LUIS
AGRAVANTE : Y.I DE A. LOPES REPRESENTADO POR SUA GENITORA ZILMA GOMES DE ARAÚJO
ADVOGADO : LINCOLN JOSÉ CARVALHO DA SILVA (OAB/MA 5565)
AGRAVADO : EDUARDO CATINGUEIRO LOPES
ADVOGADO: ALMIR CAMPOS CANTANHEDE (OAB/MA 3656)
RELATOR : Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por Y.I. DE A. L., menor de idade
representado por sua genitora ZILDA GOMES DE ARAÚJO, por seu procurador, irresignado em face de decisão da lavra do Juízo
de Direito da 1ª Vara da Família da Comarca da capital que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos com pedido de tutela
antecipada proposta por EDUARDO CATINGUEIRO LOPES, concedeu a tutela em caráter provisório reduzindo de 30% (trinta por
cento) para 15% (quinze por cento) dos rendimentos do requerente, excetuados os descontos legais, à título de alimentos em favor
de seu filho, ora agravante.
É o que cabe relatar no momento. Decido.
Em juízo de prelibação acerca do cabimento e tempestividade do recurso, ora interposto, verifico que presentes estão tais
requisitos, bem como observo que foi feita a juntada dos documentos obrigatórios para regular processamento do recurso, nos
termos do art. 525 do CPC.
De outra forma, no que tange ao pedido de suspensividade da decisão agravada, deixo para apreciar acerca da concessão ou não
da liminar após a juntada das informações do juízo a quo.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias.
Intime-se a agravada para que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão de admissão do recurso e também para que, em
10 (dez) dias, apresente, querendo, contraminuta ao agravo, ficando-lhe facultada a apresentação de documentos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 18 de março de 2013.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 28.156/2012 – SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0007059-22.2012.8.10.0001
APELANTE: CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL.
ADVOGADO (A) (S): ALLAN RODRIGUES FERREIRA.
APELADO: JOANA CUTRIM DA SILVA.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
REVISOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - Mostra-se evidente que deixou de haver o necessário interesse recursal, pressuposto de admissibilidade dos recursos
em geral, em face o pedido de desistência formulado pela apelante.
II – Nos termos do art. 501 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, sem a anuência do apelado.
III – Apelo não conhecido
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cia de Crédito Financiamento e Investimento Renault do Brasil em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de São Luís nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
7408/2012, ajuizada em desfavor de Joana Cutrim da Silva.
Colhe-se dos autos que o apelado ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento do contrato de financiamento
firmado entre as partes.
O MM Juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte, pois já falecida.
Inconformada com a sentença, a parte ré recorreu.
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Em suas razões recursais, aduz o apelante que é defeso ao magistrado extinguir o processo com base em erro de representação,
sem que previamente intime o autor para corrigir o vício.
Afirma que só tomou conhecimento do falecimento da devedora quando do envio da notificação expedida pelo cartório.
Sustenta que os herdeiros não agiram como determina a boa-fé objetiva, já que permaneceram inertes, mesmo sabendo que em
razão do falecimento o adimplemento do contrato não poderia ser levado a efeito pela parte contrária, cabendo a eles deliberarem
sobre a aquisição de direitos e deveres que receberam em virtude da abertura da sucessão.
Assevera que incorreu em erro grave a sentença, por não ter concedido prazo para que o apelante providenciasse a substituição
do polo passivo da demanda, pois não aplicou de forma adequada os princípios do devido processo legal e da economia
processual.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença de primeiro grau, para que os autos sejam
devolvidos para regular processamento do feito.
A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (fls. 48/50), deixando de opinar em razão da ausência de interesse público.
Às fls. 56, o apelante requer a desistência do presente recurso.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido
Analisando os autos, observo que a apelante juntou às fls. 56, petição requerendo a desistência do feito, por ter perdido o interesse
em prosseguir o feito.
De acordo com o art. 501 do CPC “ o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso”.
Assim, a desistência do recurso não necessita de anuência do recorrido, razão pela qual o presente recurso não merece ser
conhecido.
Dessa forma, homologo o pedido de desistência, deixando de conhecer do recurso.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e, por essa razão, não conheço do recurso de apelação, face ausência de
interesse recursal.
Intimem-se. Publique-se.
São Luís, 13 de março de 2012.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 31.235/2012 – SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0044828-45.2011.8.10.0001
APELANTE: SILVIA REGINA SOUZA DOS SANTOS REPRESENTANDO SEUS FILHOS A. DOS S. A, A. DOS S. A. DOS S. A.
e C. A. DOS S. N..
ADVOGADO (A) (S): OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO.
APELADO: HAYDN LEITE AMARAL.
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ OLÍVIO DE SÁ CARDOSO ROSA
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - Mostra-se evidente que deixou de haver o necessário interesse recursal, pressuposto de admissibilidade dos recursos
em geral, em face o pedido de desistência formulado pela apelante.
II – Nos termos do art. 501 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, sem a anuência do apelado.
III – Apelo não conhecido
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Silvia Regina Sousa dos Santos, representando seus filhos A. DOS S. A., A. DOS S.
A. e C. A. DOS S. N. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Luís nos autos da Ação de Execução de Pensão n.º 44932/2012, ajuizada em desfavor de Haydn Leite Amaral.
Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou ação de execução de pensão em razão do inadimplemento do alimentante, ora
apelado.
O MM Juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do avó paterno dos
menores para figurar na presente ação de alimentos.
Inconformada com a sentença, a exequente recorreu.
Em suas razões recursais, aduz a apelante que a responsabilidade do avô paterno de alimentar os netos ocorre, a partir do
momento em que o alimentante deixar, por qualquer motivo, de cumprir sua obrigação alimentar.
Afirma que há mais de 05 anos vem se esquivando de cumprir a obrigação paternal de contribuir com a mantença da prole, tendo o
recorrido dado assistência a outros netos, excluindo os filhos da apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (fls. 65/67), opinando pelo improvimento do agravo.
Às fls. 78, o apelante requer a desistência do presente recurso.
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Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido
Analisando os autos, observo que a apelante juntou às fls. 78, petição requerendo a desistência do feito, por ter perdido o interesse
em prosseguir o feito.
De acordo com o art. 501 do CPC “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso”.
Assim, a desistência do recurso não necessita de anuência do recorrido, razão pela qual o presente recurso não merece ser
conhecido.
Dessa forma, homologo o pedido de desistência, deixando de conhecer do recurso.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e, por essa razão, não conheço do recurso de apelação, face ausência de
interesse recursal.
Intimem-se. Publique-se.
São Luís, 14 de março de 2012.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 32.352/2012 – SÃO LUÍS
NÚMERO PROCESSO: 0041304-40.2011.8.10.0001
APELANTE: BV FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADO (A) (S): FLÁVIA PATÍCIA LEITE CORDEIRO.
APELADO: GUILHERME LIMA RABELO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO. APELO NÃO
CONHECIDO.
I. A apelação deve trazer os fundamentos de fato e de direito que ensejam a reforma da decisão.
II. Caso as razões recursais sejam dissociadas da decisão o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de
requisito de admissibilidade.
III. Apelo não conhecido.
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pela BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, em face de sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luís que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de
Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Guilherme Lima Rabelo.
Colhe-se dos autos que o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancária
firmada entre as partes.
O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, fundamento sua decisão no art. 267,
inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo.
Inconformado com o desfecho da causa, o autor recorreu.
Nas razões recursais o apelante sustenta que foi indevida extinção do processo, pois a mora restou devidamente constituída.
Assevera que os requisitos essenciais para concessão da liminar foram devidamente comprovados, ou seja, comprovação da mora
e inadimplemento do devedor.
Aduz que a decisão de primeiro grau não obedeceu aos ditames do art. 20 do CPC, uma vez que tais custas foram geradas pelo
apelado inadimplente, que não deixou outra alternativa para a apelante receber seu crédito, senão através dos meios judiciais,
motivo da propositura da ação.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja restabelecida a relação processual e, ao final, seja julgada procedente a
ação.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 61, deixou de opinar em razão da ausência de interesse público.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Verifico estarem presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, devendo, de logo ser conhecida a apelação.
Na espécie, o banco apelante se volta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois o Juiz de Base
verificou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da falta de promoção
da citação, embora a parte autora tenha sido intimada para suprir a falta, conforme preceitua o artigo 267, inciso IV, do CPC.
Nas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença, informando que o processo foi extinto sem resolução do mérito em
razão da ausência de comprovação da mora, no entanto, o processo foi extinto em razão da falta de manifestação do autor, diante
da falta de promoção da citação do réu.
Analisando os autos, observo que as razões recursais trazem matéria diferente da constante nos autos, carecendo de motivação
recursal, ofendendo o princípio da congruência.
O apelante, equivocadamente, ataca sentença de ação de busca e apreensão em que foi indeferida em razão da ausência de
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notificação para constituição da mora.
Ocorre que os autos tratam de ação de busca e apreensão, que foi extinta sem resolução do mérito por o juízo a quo entender pela
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia do autor apesar de
intimado para promover a citação do réu.
As razões do recurso apresentadas pelo apelante não condizem com a realidade dos autos, não se trata de extinção por ausência
de comprovação da mora, pois não há discussão nos autos acerca de notificação do devedor para constituição de mora.
Compete ao apelante a adequada e necessária impugnação da sentença atacada. De acordo com o art. 514, inciso II do CPC a
apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, devendo estes ter estrita relação com a decisão atacada.
As razões apresentadas pelo apelante devem conter os motivos pelos quais a sentença de primeiro grau deve ser reformada, a fim
de delimitar os pontos a serem analisados pelo juízo ad quem.
No presente caso, o apelante levanta questões estranhas à sentença atacada, pois se refere a ação de busca e apreensão e
matéria relativa a notificação para constituição da mora, o que é totalmente estranho ao presente processo.
Sendo os fundamentos de fato e de direito requisitos objetivos do recurso de apelação, o apelo que traz fundamentos
completamente estranhos ao processo é inepto.
Nesse sentindo já decidiu este Egrégio Tribunal:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA DECIDIDA DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I - Incumbe ao recorrente a adequada e necessária impugnação do decisum que pretende ver reformado, expondo os fundamentos
de fato e de direito da apelação, que consubstanciam as razões de seu inconformismo, de modo a demonstrar a necessidade de
reforma da sentença prolatada (CPC, art. 514, II);
II - suscitar questões estranhas ao conteúdo decisório do ato jurisdicional impugnado equivale à ausência de razões;
III – apelação não conhecida. (TJMA – Apelação Cível nº 028433/2011 – Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha).
Isto posto, e com fundamento no art. 557 do CPC, julgo, pelo não conhecimento, mantendo incólume a sentença atacada.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 4306/2013 – SÃO LUÍS
(NÚMERO ÚNICO: 0000966-56.2013.8.10.0000)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADO (A) (S): FLÁVIA PATRÍCIA LEITE CORDEIRO, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, GILBERTO BORGES DA
SILVA.
AGRAVADO: ANTONIO JOSAFÁ DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO INSUFICIENTE. FALTA DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO E DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA. ÔNUS
DO AGRAVANTE QUE ENVIA RECURSO POR FAX. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Não pode ser conhecido o Agravo de Instrumento quando a parte Agravante deixa de juntar certidão que revele a data
da intimação da decisão agravada, e a própria a decisão impugnada, tendo em vista o que prescreve o artigo 525, inciso I,
do CPC.
II. A jurisprudência do C. STJ é pacífica, no sentido de que as peças obrigatórias para a formação do agravo de
instrumento devem acompanhar a petição apresentada via fax, sob pena de não conhecimento do recurso.
III. Agravo não conhecido.
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, em face da
decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luís, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº. 47456.70.2012.8.10.0000, que determinou a busca e apreensão do veículo, porém, advertindo que o mesmo não poderia ser
removido da comarca até decisão final.
Sustenta a admissibilidade da propositura do Agravo na forma de instrumento, e em seguida diz ser possível a retirada do bem
apreendido da comarca em que transcorre demanda, mencionando legislação e entendimentos jurisprudenciais que confirmariam
sua tese.
Conclui pleiteando a suspensão da decisão agravada, e no mérito a sua reforma.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau.
Juntou aos autos os documentos de fls. 20/55.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
Analisando a admissibilidade do recurso, é possível verificar de plano, que há óbice ao seu conhecimento, por ausência de
regularidade formal. É que faltam aos autos, documentos essenciais à formação do instrumento do Agravo interposto pelo
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Recorrente.
Estabelece o artigo 525, do CPC, em seu inciso I, que:
Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado; (grifei).
Portanto, a decisão agravada e a certidão de intimação devem obrigatoriamente vir acompanhando as razões da interposição do
Agravo, sob pena de não conhecimento do recurso, pela falta de documentos obrigatórios, como é o caso dos autos.
Não é demais lembrar que cada uma das peças listadas no artigo 525, inciso I, do CPC, tem uma razão de ser. No caso da certidão
de intimação, é necessária à verificação, sem qualquer dúvida, da tempestividade do recurso.
Assim, a mera afirmação da tempestividade por parte do agravante, não possibilita a verificação da tempestividade do recurso, e
não se presta ao cumprimento do estabelecido pela legislação processual civil.
E sem a cópia da decisão agravada, sequer é possível saber com exatidão sobre os seus termos.
Nesse caso, a consequência é a negativa de seguimento do recurso, face ao descumprimento do ônus que recai sobre a parte
Agravante, mesmo sendo caso de interposição de recurso via fax, na forma do entendimento já pacificado no âmbito do C. STJ,
segundo a ementa que segue:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO VIA FAC-SÍMILE. DOCUMENTO TRANSMITIDO SEM OS ANEXOS QUE
ACOMPANHARAM A VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PERFEITA CONCORDÂNCIA. LEI N.º 9.800/99. NÃO CONHECIMENTO.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento acerca da necessária identidade entre a petição enviada via fax e o original apresentado,
uma vez que o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.800/99 exige "perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o
original entregue em juízo".
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que as peças obrigatórias para a formação do agravo de instrumento,
constantes do artigo 544, § 1º, do CPC, devem acompanhar a petição apresentada via fax, sob pena de não conhecimento do
recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no Ag 742.760/SP, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias - Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma,
julgado em 02/09/2008, DJe 29/09/2008).
Sendo assim, não há alternativa. Deve ser negado seguimento ao presente recurso.
E ante as considerações expostas, vejo que ao caso se aplica o que dispõe o artigo 557 do Código de Processo Civil, dispositivo
que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível.
Isto posto, NEGO SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 527, inciso I, e 557, do CPC, ao presente recurso de Agravo de
Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.
Oficie-se o douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.
Intimem-se. Publique-se.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 4762/2013 – SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0001066-11.2013.8.10.0000
AGRAVANTE: CLÁUDIO ROBERTO SALES MARTINS.
ADVOGADO: MILTON CLOUDES RODRIGUES DA SILVA.
AGRAVADA: LEONILDE BELO.
DEFENSORA PÚBLICA: ELAINNE ALVES DO RÊGO BARROS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
DESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLÁUDIO ROBERTO SALES MARTINS, em
face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família da Capital, Dr. Marcelino Chaves Everton, prolatada nos autos do
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos nº. 59123-87/2011, ajuizada por LEONILDE
BELO, ora Agravada.
O Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, a qual
determinou que a Autora, ora Agravada, efetue sozinha a venda do imóvel objeto da partilha, vez que o ora Agravante estaria
obstando a venda daquele.
Sem adentrar no mérito e à vista da decisão monocrática, bem como verificando a necessidade de formação do contraditório,
determino a intimação da Agravada para apresentar resposta ao vertente recurso, deixando para apreciar o pedido de efeito
suspensivo, logo após o transcurso do prazo legal.
Notifique-se o juiz do feito, para que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 527, IV, do CPC), preste as informações necessárias.
Intime-se a Agravada, para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 527, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Após o transcurso do prazo acima referido, com ou sem as contrarrazões, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís, 14 de março de 2013.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 7852/2013 – SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0001761-62.2013.8.10.0000
AGRAVANTE: LIANA DOS SANTOS PENHA.
DEFENSOR: DÁRIO ANDRÉ CUTRIM CASTRO.
AGRAVADO: CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
ADVOGADO: ELVACI REBELO MATOS.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
DESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIANA DOS SANTOS PENHA, em face da
decisão do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, Dr. Gervásio Protásio dos Santos Junior, prolatada nos autos do Ação
monitória nº.52677/2011, ajuizada por CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, ora Agravada.
A Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, a qual
determinou que reconheceu a validade da citação e declarou constituído o título executivo, nos termos do art.1.102-C, caput, do
CPC.
Sem adentrar no mérito e à vista da decisão monocrática, bem como verificando a necessidade de formação do contraditório,
determino a intimação da Agravada para apresentar resposta ao vertente recurso, deixando para apreciar o pedido de efeito
suspensivo, logo após o transcurso do prazo legal.
Notifique-se o juiz do feito, para que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 527, IV, do CPC), preste as informações necessárias.
Intime-se a Agravada, para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 527, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Após o transcurso do prazo acima referido, com ou sem as contrarrazões, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora
PAUTA DE JULGAMENTO
QUINTA CÂMARA CÍVEL
SERÃO JULGADOS PELA QUINTA CÂMARA CÍVEL, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2013, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO
SE REALIZANDO, NAS SEGUNDAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0026510-73.1995.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 031909 / 2012 - SÃO LUÍS
(1° APELANTE):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ADVOGADO (A) (S): FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS
(2° APELANTE):
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LOPES
ADVOGADO (A) (S): JOSE ANTONIO ALMEIDA
(1° APELADO):
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LOPES
ADVOGADO (A) (S): JOSE ANTONIO ALMEIDA
(2° APELADO):
MERVEL - MERCANTIL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO (A) (S): JOSE ANTONIO ALMEIDA
(3° APELADO):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ADVOGADO (A) (S): CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JÚNIOR
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
ADIADO:
"ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DO DESEMBARGADOR
MARCELO CARVALHO SILVA, COM VISTA DOS AUTOS".
___________________________
2-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000350529.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 022056 / 2012 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
AGRAVANTE:
JOSILENE RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO E OUTROS
ADVOGADO (A) (S): RENATA DE CAROLI CARBONARO D'ANGELO, FLAVIO VINICIUS
ARAUJO COSTA, E OUTROS
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EUCLIDES PEREIRA PAIXÃO NETO
FERNANDO MOURA DE LIMA
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
"ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DE VISTA DO
DESEMBARGADOR MARCELO CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DA
DESEMBARGADORA RELATORA, NEGANDO PROVIMENTO AO
RECURSO, ACOMPANHADA PELO DESEMBARGADOR RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA".
___________________________
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3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000148-28.2010.8.10.0027
PROTOCOLO N.° 024485 / 2012 - BARRA DO CORDA
APELANTE:
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
ADVOGADO (A) (S): DAIANA BONFIM
APELADO:
JOSÉ FRANCISCO VIEIRA
ADVOGADO (A) (S): GRACIANNA ARAÚJO MEDEIROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
ADIADO:
"ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DA DESEMBARGADORA
RELATORA".
___________________________
4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000275527.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 017677 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
LUCINETE CAMPOS FRANÇA, ANA TERESA SILVA SANTOS
ADVOGADO (A) (S): FERNANDA MEDEIROS PESTANA, LUIZ HENRIQUE FALCÃO
TEIXEIRA, E OUTROS
AGRAVADO:
ESTADO DO MARANHAO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
ADIADO:
"ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DA DESEMBARGADORA
RELATORA".
___________________________
5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000504952.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 028919 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
RONNY GLEYSON FREITAS
ADVOGADO (A) (S): LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA E OUTROS
AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO (A) (S): HOSANA CRISTINA FERNANDES
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
ADIADO:
"ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DA DESEMBARGADORA
RELATORA".
___________________________
6-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001046-52.2012.8.10.0033
PROTOCOLO N.° 001732 / 2013 - COLINAS
APELANTE:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO (A) (S): CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR
APELADO:
DARCIANE DE PAULA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO (A) (S): RÔMULO SILVA DE MELO
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
7-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0030418-45.2012.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 004540 / 2013 - SÃO LUÍS
APELANTE:
ANA LIDIA CARNEIRO, TIAGO SILVA PINTO, JOSÉ JOAQUIM
CAMPELO ALMEIDA, LAURA REGINA CARNEIRO, LIANA KERLLY
SOUSA AMORIM, JUÇARA FLORÊNCIO AMORIM BRAGANÇA, DIANA
PEREIRA SANTOS, VIVIAN LOPES ARAÚJO ALBUQUERQUE SANTOS
ADVOGADO (A) (S):
ALICE MICHELINE MATOS
APELADO:
ESTADO DO MARANHÃO
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PROCURADOR(A)(ES): ROBERTO BENEDITO LIMA GOMES
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

8-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0032544-39.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 005282 / 2013 - SÃO LUÍS
APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO (A) (S): ALLAN RODRIGUES FERREIRA
APELADO:
WALTER SILVA SOARES
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
9-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0014427-76.2005.8.10.0000
PROTOCOLO N.° 014427 / 2005 - TIMON
APELANTE:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): ERLLS MARTINS CAVALCANTI
APELADO:
ITALO CAVALCANTI SOUZA
ADVOGADO (A) (S):
ITALO CAVALCANTI SOUZA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
10-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0010241-78.2009.8.10.0029
PROTOCOLO N.° 000354 / 2013 - CAXIAS
APELANTE:
MARIA DO SOCORRO SOUSA CARNEIRO SANTOS
ADVOGADO (A) (S): VINICIUS LEITÃO MACHADO FILHO
APELADO:
BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO (A) (S): GILVAN MELO SOUSA
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
11-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000036-88.2012.8.10.0124
PROTOCOLO N.° 016763 / 2012 - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
ADVOGADO (A) (S): FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO, JOCIRO NUNES ALVES
FREITAS
APELADO:
MARIA RAIMUNDA DE MORAES
ADVOGADO (A) (S): HILTON SOARES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
12-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000038-58.2012.8.10.0124
PROTOCOLO N.° 016765 / 2012 - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
ADVOGADO (A) (S): FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO, JOCIRO NUNES ALVES
FREITAS
APELADO:
SIMONE DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO (A) (S): HILTON SOARES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
13-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0024519-42.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 017957 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A
ADVOGADO (A) (S): NONATO MARTINS
APELADO:
JOSÉ DE JESUS CUTRIM
ADVOGADO (A) (S): FÁBIO SOUZA DE CARVALHO
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Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

14-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000032-51.2012.8.10.0124
PROTOCOLO N.° 016800 / 2012 - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
ADVOGADO (A) (S): FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO, JOCIRO NUNES ALVES
FREITAS
APELADO:
MARIA DE FATIMA CABRAL DOS SANTOS
ADVOGADO (A) (S): HILTON SOARES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
15-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0006638-90.2011.8.10.0040
PROTOCOLO N.° 017463 / 2012 - IMPERATRIZ
APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ CALDAS GOIS E OUTROS
APELADO:
R. ALVES DANTAS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
16-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000254-17.2012.8.10.0060
PROTOCOLO N.° 026986 / 2012 - TIMON
APELANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO (A) (S): FABRICIO CARVALHO AMORIN LEITE
APELADO:
JOSE MARIA RIBEIRO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
17-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000431-02.2011.8.10.0129
PROTOCOLO N.° 028137 / 2012 - SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
APELANTE:
ANGÉLICA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO (A) (S): EDILSON ROCHA RIBEIRO E OUTROS
APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PROCURADOR
GERSON AKIHIRO KURAMOTO
GERAL DO
MUNICÍPIO:
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE
MENDES
___________________________
18-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000299-31.2004.8.10.0115
PROTOCOLO N.° 029501 / 2012 - ROSÁRIO
APELANTE:
MANOEL ARAÚJO SILVA
ADVOGADO (A) (S): PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E OUTROS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ELIZABETH ALBUQUERQUE DE SOUSA MENDONÇA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE
MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
19-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0010165-12.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 029742 / 2012 - SÃO LUÍS
(1° APELANTE):
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
(2° APELANTE):
ANTONIO RODRIGUES GAÚ, ANTONIO JOSE SILVA
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BARROS, BENEDICTO CARDOSO DE AQUINO,
CÍCERO COSTA TERCEIRO, FRANCISCO ANTONIO
GONÇALVES MENDES, HENRIQUE MONROE
RIBEIRO, IALDO ALVES BARBOSA, IRAN VIEIRA DE
AQUINO, JEAN KARDEK GABINA DE OLIVEIRA,
REGINA DA GRAÇA FERNANDES, RAIMUNDA DA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO (A) (S):
WALTER CASTRO E SILVA FILHO
(1° APELADO):
ANTONIO RODRIGUES GAÚ, ANTONIO JOSE SILVA
BARROS, BENEDICTO CARDOSO DE AQUINO,
CÍCERO COSTA TERCEIRO, FRANCISCO ANTONIO
GONÇALVES MENDES, HENRIQUE MONROE
RIBEIRO, IALDO ALVES BARBOSA, IRAN VIEIRA DE
AQUINO, JEAN KARDEK GABINA DE OLIVEIRA,
REGINA DA GRAÇA FERNANDES, RAIMUNDA DA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO (A) (S):
WALTER CASTRO E SILVA FILHO
(2° APELADO):
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE
MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

20-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0014533-64.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 032391 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
BRÍGIDA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO (A) (S): DORIANA DOS SANTOS CAMELLO
APELADO:
CEMAR-COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO (A) (S): GLAUBER COQUEIRO PEREIRA, LUCIMARY GALVÃO LEONARDO E
OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
21-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001324-91.2008.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 032727 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
DIBEM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDA LTDA
ADVOGADO (A) (S):
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO, JOÃO ULISSES DE BRITO
AZÊDO, CLÁUDIO DE AZEVEDO MONTEIRO
APELADO:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): DANIEL PALÁCIO DE AZEVEDO
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
22-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0024971-47.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 033253 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
BCV - BANCO, COMÉRCIO E VAREJO, ATUAL DENOMINAÇÃO DO
BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO E OUTROS
APELADO:
MARIA EUGÊNIA CARDOSO PIRES
ADVOGADO (A) (S): YURI MORAES DE SOUZA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
23-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0026057-53.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 034378 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): DANIEL BLUME P. DE ALMEIDA
APELADO:
FRANCISCO CARLOS MELO
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RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

24-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0048940-57.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 035090 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - CASSI
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
APELADO:
MARCOS ANDRE CONTENTE MARTINS
ADVOGADO (A) (S): MÁRCIO ANTÔNIO DE CARVALHO RUFINO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
25-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0006375-78.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 035116 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
BANCO ORIGINAL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO MATONE
S/A)
ADVOGADO (A) (S): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
APELADO:
ANTONIO JOSE LOPES, REPRESENTADO POR MARINA DE JESUS
ARAUJO SOUSA
ADVOGADO (A) (S): FERNANDO JOSÉ ANDRADE SALDANHA
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
26-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0059364-61.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 036035 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO COSTA LIMA
ADVOGADO (A) (S): RAIMUNDO WILSON CARVALHO BOUCINHAS
APELADO:
DIOMAR BEZERRA LIMA
ADVOGADO (A) (S): MURILO ABREU LOBATO JÚNIOR
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
27-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000295-56.2012.8.10.0036
PROTOCOLO N.° 039369 / 2012 - ESTREITO
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO BARROS
ADVOGADO (A) (S): DANYELLE WALKIRIA FLOR DA CONCEIÇÃO, ADAILTON LIMA
BEZERRA
APELADO:
CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA ESTREITO
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
28-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000560-70.2012.8.10.0129
PROTOCOLO N.° 039689 / 2012 - SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
APELANTE:
MANOEL FERREIRA LIMA
ADVOGADO (A) (S): EDILSON ROCHA RIBEIRO, ROSANE FERREIRA IBIAPINO
APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PROCURADOR
GERSON AKIHIRO KURAMOTO
GERAL DO
MUNICÍPIO:
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
29-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0036709-61.2012.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 042615 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
KARLENE VILANOVA DOS PRASERES, CARLOS ALEXANDRE
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OLIVEIRA VILAR, CARLOS ALBERTO CAMARA NETO, ARTHUR
FIGUEIREDO CUTRIM
ADVOGADO (A) (S):
ALICE MICHELINE MATOS
APELADO:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): JOÃO RICARDO DA S. G. DE OLIVEIRA
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

30-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000632-27.2010.8.10.0097
PROTOCOLO N.° 043873 / 2012 - MATINHA
APELANTE:
MUNICÍPIO DE MATINHA
ADVOGADO (A) (S): GRIJALVA RODRIGUES PINTO NETO
APELADO:
JOÃO BATISTA DIAS
ADVOGADO (A) (S): JOÃO JOSÉ DA SILVA
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
31-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001866-89.2012.8.10.0027
PROTOCOLO N.° 044365 / 2012 - BARRA DO CORDA
APELANTE:
CHAIS MARCELO QUEIROZ GOIS, KARIENNE ARAUJO BANDEIRA,
LUCILENE DA SILVA, MURILO BERNARDES TEIXEIRA JUNIOR
ADVOGADO (A) (S): ERNANDES TRAJANO FERREIRA
APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
PROCURADOR DO
RONNY PETHERSON ROCHA VIEIRA
MUNICÍPIO:
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
REVISORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
32-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000006758.2013.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 000550 / 2013 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
ADVOGADO (A) (S): AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS, MARIA DAS NEVES
RIBEIRO SOUSA
AGRAVADO:
LABORATORIO ARTEPROTESE LTDA - ME
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ RORÍCIO AGUIAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
33-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000533360.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 030805 / 2012 - IMPERATRIZ
AGRAVANTE:
MARGILA KAMILA ALENCAR BAIANO, MARCIA HELENA ALVES
ALENCAR
ADVOGADO (A) (S): MARCOS AURÉLIO BARROS SERRA, MARI-CÉLIA SANTOS ALVES
AGRAVADO:
CICERO SILVA BAIANO
ADVOGADO (A) (S): FRANCISCO TORRES DE CARVALHO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
34-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000537257.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 031095 / 2012 - URBANO SANTOS
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS
ADVOGADO (A) (S): EVELINE SILVA NUNES E OUTROS
AGRAVADO:
FRANCICLEUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS DOS
SANTOS SILVA, IARA PEREIRA DA CRUZ, INAYANNE PEREIRA
AIRES, JACIARA BERTILLA DE MACEDO SILVA PEREIRA
ADVOGADO (A) (S): TARCÍSIO AGUIAR COSTA, INACIO DE ARAUJO COSTA, VICTOR
RAMALHO QUEZADO DE FIGUEIREDO E OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
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35-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000541676.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 031440 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
RONNY GLYSON FREITAS
ADVOGADO (A) (S): RAFAELE ARAUJO DA SILVA, LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA,
HENRY WALL GOMES FREITAS E OUTROS
AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO (A) (S): HOSANA CRISTINA FERNANDES, TOMÉ RODRIGUES LEÃO DE
CARVALHO GAMA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________
36-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000664571.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 038826 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
DIVANIRA FRANÇA PEREIRA
ADVOGADO (A) (S): RAFAELE ARAUJO DA SILVA, LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA, HENRY
WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO:
B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO (A) (S): MARA SENDY DE OLIVEIRA, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA,
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES E OUTROS
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
37-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000680074.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 040004 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO (A) (S): HOSANA CRISTINA FERNANDES, AMADEUS CANDIDO DE SOUZA,
ANDREA PEREIRA DO NASCIMENTO, TOMÉ LEÃO DE CARVALHO
GAMA
AGRAVADO:
TIAGO KENNEDY MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO (A) (S): FELIPE VIDIGAL CANTANHEDE, CAROLINA MORAES MOREIRA DE
SOUZA
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
38-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000705447.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 041507 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
GRAFICA E EDITORA AQUARELA LTDA., ROBERTO CARLOS
MOREIRA
ADVOGADO (A) (S): ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO
AGRAVADO:
GRÁFICA EDITORA AQUARELA S/A
ADVOGADO (A) (S): MARCO AURÉLIO VICENTE VIEIRA, RENATA SOLTANOVITCH
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
39-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento NÚMERO PROCESSO N.° 000722686.2012.8.10.0000 PROTOCOLO N.° 042684 / 2012 - SÃO LUÍS
AGRAVANTE:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): LORENA DUAILIBE CARVALHO
AGRAVADO:
TEREZA CRISTINA MAIA CORREA
DEFENSOR PÚBLICO: DARIO ANDRÉ CUTRIM CASTRO
RELATOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
40-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Reexame Necessário NÚMERO PROCESSO N.° 001109506.2002.8.10.0001 PROTOCOLO N.° 030583 / 2012 - SÃO LUÍS
REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE SÃO LUÍS/MA
REQUERENTE:
JASMINA SOUSA BASTOS
ADVOGADO (A) (S):
WALBER CARVALHO DE MATOS, WALMIR AZULAY DE MATOS
REQUERIDO:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): LUCIANA CARDOSO MAIA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
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Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________

41-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Reexame Necessário NÚMERO PROCESSO N.° 000045284.2011.8.10.0126 PROTOCOLO N.° 027827 / 2012 - SÃO JOÃO DOS PATOS
REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): WILLIANS SILVA DE PAIVA
REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ADVOGADO (A) (S): PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA, JOÃO CARLOS DUBOC JÚNIOR, E
OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
42-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000086-17.2011.8.10.0103
PROTOCOLO N.° 028267 / 2012 - OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
APELANTE:
FRANCISCO MAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO (A) (S): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): VALERIA CHAIB AMORIM DE CARVALHO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
43-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000219-35.2006.8.10.0103
PROTOCOLO N.° 028271 / 2012 - OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
APELANTE:
ALUISIO HOLANDA LIMA
ADVOGADO (A) (S): CALLINA MACIEL BERTRAND
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): VALERIA CHAIB AMORIM DE CARVALHO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
44-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000172-42.2011.8.10.0085
PROTOCOLO N.° 024564 / 2012 - DOM PEDRO
APELANTE:
ADRIANA KARLA LEITE BERTOLDO DE SOUSA, FRANCISCO DE
SOUSA BARROS, MARIA NEIDE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA,
RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SILVA, EDLANE CORDEIRO DA CUNHA
ADVOGADO (A) (S): DELZA PEREIRA GILBERTI
APELADO:
MARIA ARLENE BARROS COSTA, PREFEITA MUNICIPAL DE COM
PEDRO, MUNICÍPIO DE DOM PEDRO
ADVOGADO (A) (S): MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
45-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0036265-96.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 025692 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
GENILDO RAMOS SOARES
ADVOGADO (A) (S): RAIMUNDO WILSON CARVALHO BOUCINHAS
APELADO:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO (A) (S): VIVIANE MIRANDA NOGUEIRA E OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
46-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001157-18.2011.8.10.0115
PROTOCOLO N.° 022100 / 2012 - ROSÁRIO
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ELISABETH ALBUQUERQUE DE SOUSA MENDONÇA
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47-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000269-89.2010.8.10.0113
PROTOCOLO N.° 022138 / 2012 - RAPOSA
APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A) (S): FLÁVIO HENRIQUE AZEVEDO BORGES E OUTROS
APELADO:
MATIAS ALVES
ADVOGADO (A) (S): FABIO OLIVEIRA MOREIRA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
48-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0010397-87.2008.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 022199 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA, ROBERTO GUTERRES ALMEIDA
ADVOGADO (A) (S): MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SOARES ROCHA
APELADO:
CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO (A) (S): CARLOS FREDERICO DOMINICI
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
49-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000406-30.2011.8.10.0083
PROTOCOLO N.° 023159 / 2012 - CEDRAL
APELANTE:
MUNICIPIO DE CEDRAL
PROCURADOR DO
JOSE CAVALCANTI DE ALENCAR JUNIOR, JOSÉ RAIMUNDO ALVES
MUNICÍPIO:
DE SOUSA
APELADO:
GILBERTO ABREU COELHO
ADVOGADO (A) (S): MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
50-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0016381-18.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 023388 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
N.R.C.V, REPRESENTADA POR SUA MAE, DAIANA COELHO VIANA
DEFENSOR
LINDEVANIA DE JESUS MARTINS SILVA
PÚBLICO:
APELADO:
PAULO ROBERTO PAIXÃO SILVA
ADVOGADO (A) (S): FÁBIO ALEX COSTA REZENDE DE MELO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
51-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001511-02.2008.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 016717 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
LILIAN MERY OLIVEIRA DE PAUCAR, VICENTE LEONARDO PAUCAR
CASAS
ADVOGADO (A) (S): MÔNICA HELENA SILVA MENDES, E OUTROS
APELADO:
BANCO BMG S/A
ADVOGADO (A) (S): RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO, JOSE CHARLES DO
NASCIMENTO, E OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
52-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000058-49.2012.8.10.0124
PROTOCOLO N.° 016776 / 2012 - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
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MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO, JOCIRO NUNES ALVES
FREITAS
POLLYANA RIBEIRO SILVA
HILTON SOARES DE OLIVEIRA
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
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53-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0005478-95.2009.8.10.0041
PROTOCOLO N.° 017465 / 2012 - IMPERATRIZ
APELANTE:
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADOR DO
WERTSON JORGE DOS SANTOS
MUNICÍPIO:
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO MARCELO MOREIRA TROVÃO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
54-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0024489-07.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 018955 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO (A) (S): JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ, LAYSE ANA NASCIMENTO MORAIS
NOGUEIRA, E OUTROS
APELADO:
CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RENAULT DO
BRASIL
ADVOGADO (A) (S): GILSON ALVES BARROS, E OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
55-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000575-72.2010.8.10.0076
PROTOCOLO N.° 019128 / 2012 - BREJO
APELANTE:
MARILU MESSIAS FEITOSA DA SILVA
ADVOGADO (A) (S): DIEGO JOSÉ FONSECA MOURA
APELADO:
MUNICÍPIO DE BREJO - MA
ADVOGADO (A) (S): GABRIEL ALMEIDA DE CALDAS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
56-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0003927-74.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 020785 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
MARCELO HENRIQUE SPÍNDOLA, ANA PAULA CHAVES SPINDOLA
ADVOGADO (A) (S): GEORGE HAMILTON COSTA MARTINS
APELADO:
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
PROCURADOR DO
NATACHA VELOSO CERQUEIRA
MUNICÍPIO:
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
57-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0018270-36.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 020803 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
KATIA REGINA SOARES SOUZA, JADIEL PEREIRA DA SILVA, SIMONE
DE ALMEIDA MORAES WEBER, JOSÉ RIBAMAR SILVA JÚNIOR,
GILSON CASTELO BRANCO SOUSA, DENILSON DE JESUS SANTOS
MADEIRA, CLAUDIO ROBERTO BAIMA SANTOS, ANAILTON MARTINS
VIEIRA, MARCELO TADEU FREITAS AROUCHA, CARLOS CESAR
SILVA DE MATOS
ADVOGADO (A) (S):
SÔNIA MARIA LOPES COELHO
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REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
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58-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0003159-80.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 020807 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO MENDONÇA CUTRIM
ADVOGADO (A) (S): CONSTÂNCIO PINHEIRO SAMPAIO
APELADO:
CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO (A) (S): MIRELLA PARADA MARTINS E OUTROS
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
59-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0002493-79.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 031967 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADOR(A)(ES): ANNE KAROLE SILVA FONTENELLE
APELADO:
MARIA ELISETE CORRÊA CARDOSO
ADVOGADO (A) (S):
ANTONIO CARLOS ARAUJO FERREIRA
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
60-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0036070-48.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 037270 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
JEFFRY BRUMMER GREENBERG
ADVOGADO (A) (S): SIMONE VINHAS DE OLIVEIRA, ALIM RACHID MALUF NETO, ALINA
MORAES REGO DE AQUINO
APELADO:
VIVO S/A
ADVOGADO (A) (S): JACIMAR DE JESUS PEREIRA VIANA DE ARAÚJO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
61-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0014542-21.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 029139 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): LUCIANA CARVALHO MARQUES
APELADO:
ANTÔNIO SOARES DE SOUSA
ADVOGADO (A) (S):
GUTEMBERG SOARES CARNEIRO
RELATORA:
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
REVISOR:
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 19 de março de 2013
Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Presidente da Quinta Câmara Cível

Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas
Primeira Câmara Criminal
ACÓRDÃO Nº 126189/2013
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão dia 12 de março de 2013.
Apelação Criminal n.º 032857/2011 – Olho D’Água das Cunhãs
Processo n.º 0000069-78.2011.8.10.0103
Apelante: Marciano das Neves Sousa
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Advogada: Milla Cristina Martins de Oliveira
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor de Justiça: Pablo Bogéa Pereira Santos
Relatora: Des.ª Cleonice Silva Freire
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS. EXCESSO DE PENA VERIFICADO. OMISSÃO QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA INICIAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A quantidade de droga apreendida e as particularidades no seu acondicionamento são elementos sólidos à caracterização
da mercancia, em especial quando a versão apresentada pelo agente não tem aptidão de comprovar ser ele mero usuário.
A análise da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, deve ser sopesada durante o
equacionamento da pena quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na norma especial, sendo
direito do réu sua aplicação.
No crime de tráfico, dadas as conclusões do STF., sobre o tema, é possível não só o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime aberto, como também sua substituição por restritivas de direitos.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
à unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, adequado em banca, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do
voto da E. Desembargadora relatora.
São Luís, 12 de março de 2013.
Des.ª Cleonice Silva Freire
RELATORA
ACÓRDÃO Nº 126190/2013
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 12 DE MARÇO DE 2013
HABEAS CORPUS N° 003796-2013 – CAXIAS-MA
Número Único: 0000863-49.2013.8.10.0000
PACIENTE: MAURO GENIVAN DE JESUS E SILVA
ADVOGADO: ADENILSON DIAS DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
EMENTA
Penal. Processual. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Materialidade e indícios de autoria.
Demonstração. Ordem pública. Configuração. Prisão. Manutenção. Ilegal constrangimento. Inocorrência.
I – Se suficientemente fundamentado o decreto de prisão preventiva, ao arrimo do art. 312, do Código de Processo Penal,
por certo que inconfigurado ato ilegal, tampouco violador a direito de ir e vir, em especial, se amoldado o decisum a
qualquer dos autorizativos pressupostos. Ordem denegada. Unanimidade.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, à unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.
Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
PRESIDENTE e RELATOR
ACÓRDÃO Nº 126238/2013
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 12 DE MARÇO DE 2013
HABEAS CORPUS N.º 004504/2013 – IMPERATRIZ (MA)
NÚMERO PROCESSO: 0000999-46.2013.8.10.0000
Paciente: Rafael Douglas da Silva
Defensor Público: Bruno J. de S. Silva
Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Imperatriz
Relator Substituto: Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo
EMENTA
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.
Concedido ao paciente, pelo magistrado a quo, a extinção da sua punibilidade por força de indulto, julga-se prejudicado o
writ, pela perda do objeto.
DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em julgar prejudicada a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator.
Desembargador BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
RELATOR SUBSTITUTO
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REFERÊNCIA:
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0034624-10.2009.8.10.0001 (43056/2012) – SÃO LUÍS/MA
Apelante: Valdean Costa Chaves
Advogado: Dr. Wilson Campos de Anchieta
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Dra. Elyjeane Alves Carvalho
Relator: Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento dos interessados, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Raimundo Nonato
Magalhães Melo, exarou às fls. 346, despacho ratificando a manifestação ministerial de fls. 344, abrindo vista dos autos ao
Apelante Valdean Costa Chaves, na pessoa de seu advogado Dr. Wilson Campos de Anchieta, para, no prazo legal, ofertar as
razões recursais, nos termos do art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2013.
CALIL GILBRAN CÂMARA SOUSA
SECRETARIO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, EM EXERCÍCIO.

Segunda Câmara Criminal
ACÓRDÃO Nº 126230/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 032989/2012 – IMPERATRIZ/MA
NÚMERO ÚNICO: 0005725-97.2012.8.10.0000
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: DOMINGOS EDUARDO DA SILVA
APELADO: GERALDO JOÃO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO J. DE S. SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONSELHO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. DECRETO
ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao Conselho de Sentença acolher a tese que lhe parecer mais verossímil e consistente, com base nas provas colhidas
durante a instrução criminal.
2. A decisão dos jurados não se afastou do conjunto probatório, apenas optou por uma das teses trazidas a juízo, entendendo pelo
acolhimento da versão apresentada pelo Apelado que mostrou-se mais harmônica com as provas dos autos.
3. Inexistindo provas contundentes acerca da materialidade delitiva, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela
qual a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso improvido. Maioria.
DECISÃO:ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por
maioria e contra o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao recurso, para manter a absolvição do
apelado, nos termos do voto do Desembargador Relator, divergindo o Des. Raimundo Nonato de Souza que votou pelo provimento
do recurso.
Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator
ACÓRDÃO Nº 126241/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 14 DE MARÇO DE 2013.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 016558/2012 – São Luis/MA
NÚMERO ÚNICO: 0036639-49.2009.8.10.0001
Apelante: Jholyenno Jhony Jansen Rodrigues
Defensor Público: Emanuel Pereira Accioly
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Maria de Lourdes Sousa Ribeiro
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. VÍTIMAS NÃO
RECONHECEM O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1- Não havendo base que sustente uma fundamentação convicta para a condenação, pairando dúvidas, esta deve ser
resolvida em favor do réu, sob pena de violar o princípio da presunção da inocência - in dúbio pro reo.
2. Absolvição. Recurso Provido.
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DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por
unanimidade e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em dar provimento ao recurso, para absolver o
Apelante,nos termos do voto do Desembargador Relator.
Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES - Relator
ACÓRDÃO Nº 126251/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0006050-16. 2012.8.10.0000
Embargos de Declaração Nº 001813/2013 - São Luís(MA)
Embargante Sâmia Silva Duarte da Silva
Incidência Penal: Arts. 138, 139 e 140, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Efeitos infringentes não verificados. Obscuridade e omissão não caracterizadas. Aclaratórios
conhecidos e não acolhidos.
1. Os embargos declaratórios servem ao aprimoramento do julgado, quando este se revela omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão.
2. Mostra-se insubsistente a pretensão de imprimir efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando os vícios apontados revelam apenas o
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126252/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000430-45.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 002012/2013 - São Luís (MA)
Paciente: Carlos Rafael Araújo Ribeiro
Advogado: Frederico Carneiro da Cruz Barbosa
Impetrado:Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de São Luís
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e formação de quadrilha. Prisão Preventiva. Constrangimento ilegal por ilegalidade na prisão em
flagrante e excesso de prazo na formação da culpa. Relaxamento da prisão, no curso do writ. Ordem prejudicada.
1. O relaxamento da prisão preventiva do paciente, durante a tramitação do writ, implica em sua prejudicialidade pela perda superveniente de objeto.
2. Habeas Corpus prejudicado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, em
julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/ Relator

ACÓRDÃO Nº 126253/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000072-80.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 000609/2013 - São Luís (MA)
Paciente: Rafael Lima Melonio
Advogado: José Eduardo Silva Pinheiro Homem
Impetrado: Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da comarca de São Luís
Incidência Penal: Art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Paciente preso cautelarmente há mais de dois anos, e
pronunciado há cerca de 08 (oito) meses. Atraso na fase administrativa superado, com o recebimento da exordial. Fase judicial. Diligência citatória
estagnada há cerca de um mês. Ausência de justificativa. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.
1. Eventuais atrasos na fase administrativa restam superados com a deflagração da persecutio criminis in judictio, mediante o recebimento da
denúncia.
2. No entanto, a estagnação do processo por um mês, na fase de diligência citatória, revela injustificável atraso, não imputável à defesa, em feito que
não aparenta qualquer complexidade, traduzindo ofensa aos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e manifesto
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente preso há mais de 08 (oito) meses.
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3. Habeas Corpus concedido.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conceder a ordem
impetrada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva
permanecer preso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126254/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000800-24.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 003480/2013 - Buriti (MA)
Paciente: José Adriano Santos Rocha
Impetrante: Waldir Reis Neto
Impetrado: Juízo de Direito da comarca de Buriti/MA
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
HabeasCorpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Condições pessoais do paciente. Constrangimento ilegal. Não verificado.
Ordem denegada.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da
condenação.
2. Não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estando a mesma suficientemente
fundamentada.
3. Os predicativos favoráveis imputados ao paciente, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos
desta.
4. Ordem denegada.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126255/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000540-44.2013.8.10.0000
Habeas Corpus Nº 002449/2013 – São Luís (MA)
Paciente : Leandro Riccely Barros Azevedo
Defensor Público : Adriano Antunes Damasceno
Incidência Penal : Art. 155, § 4º, I, do CPB
Impetrado : Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de São Luís
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº _____________
EMENTA
Habeas corpus. Crime de roubo qualificado. Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Paciente
Hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública. Inobservância do art. 350, do CPP. Possibilidade de concessão de
liberdade provisória sem obrigação de fiança. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida.
1. De acordo com a nova redação do Código de Processo Penal dada pela Lei nº 12.403/11, em especial do art. 310, a
prisão em flagrante passou a ser medida transitória, cuja conversão em prisão preventiva, por decisão fundamentada de
autoridade competente, em face dos pressupostos e requisitos o art. 312, do CPP, é indispensável à manutenção da
custódia cautelar do acusado.
2. Considerando que a fiança deverá servir como uma caução, de forma a garantir o comparecimento do réu aos autos do
processo, é relevante ter em conta sua situação financeira, tendo em vista que a fiança não pode ser de valor tão alto que
inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão.
3. Ordem concedida, para confirmar os efeitos da liminar.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conceder, em definitivo, a ordem impetrada, confirmando a liminar
anteriormente deferida, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo
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Nonato de Souza e José Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva
Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida
ACÓRDÃO Nº 126256/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0028421-03.2007.8.10.0001
Apelação CriminalNº 018586/2012 - São Luís(MA)
Apelante: Rafael Araújo da Conceição
Defensor Dativo: Humberto Sérgio Belisário Mota
Apelado: Ministério Público Estadual
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, I e II, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penale Processo Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Pleito de decote da majorante do uso de arma
não acolhido. Desnecessidade de exame pericial. Redimensionamento da pena. Redução para aquém do mínimo legal, em virtude da confissão
espontãnea. Impossibilidade. Apelo conhecido e improvido.
1. É firme a jurisprudência dos Pretórios Superiores sobre a prescindibilidade do exame pericial para atestar a eficiência da arma de fogo empregada
na subtração patrimonial, bastando a comprovação, por qualquer prova idônea, de seu poder intimidatório.
2. Na dicção da Súmula nº 231, do STJ, é inviável a atenuação da pena-base para aquém do mínimo legal.
3. Apelo conhecido e improvido.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao
apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126257/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000628-82.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 002780/2013 - São Luís/MA
Paciente: Osmar Domingos Langer
Impetrante: Gilles Villeneve
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal a comarca de São Luís/MA
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, e art. 288, todos do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas Corpus. Tentativa de roubo circunstanciado e formação de quadrilha. Prisão preventiva. Negativa do pedido de revogação. Alegação de
fundamentação insubsistente. Inocorrência. Habitualidade criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
1. Não há o que se falar em ausência de fundamentação, se a decisão que determinou a permanência da custódia cautelar proferida em desfavor do
paciente está consubstanciada em elementos concretos.
2. A reiteração delitiva atestada pela autoridade judicial serve de fundamento para a manutenção da segregação cautelar com espeque na garantia da
ordem pública.
3. Habeas corpus denegado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato Souza e José Bernardo Silva
Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126258/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000703-63.2011.8.10.0139
Apelação Criminal Nº 018829/2012 - Vargem Grande(MA)
Apelante: José Orlando Marques Cantanhede
Advogado: Fernando Celso e Silva de Oliveira
Apelado: Ministério Público Estadual
Incidência Penal: Art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº____________
EMENTA
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Penal e Processual Penal. Art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP. Estupro de vulnerável. Pleito absolutório. Inviabilidade.
Declarações da vítima na fase inquisitorial corroboradas pelas provas produzidas em juízo. Conjunto probatório firme e
coeso. Apelo conhecido e improvido.
1.Não merece prosperar a pretensão absolutória se restaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de
estupro imputado ao apelante.
2. Inobstante tenha a vítima negado as afirmações feitas na fase inquisitorial, a condenação deve ser mantida se fundamentada
em outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelo conhecido e improvido.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado Maranhão, por unanimidade e de acordo com parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo
Nonato de Souza, e José Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva
Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator
ACÓRDÃO Nº 126259/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000462-50.2013.8.10.0000
Habeas Corpus Nº 002133/2013 - Itapecuru-Mirim(MA)
Paciente: Daniel do Nascimento Silva
Impetrante: Lucas Henrique Leite e Cruz
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de Itapecuru-Mirim
Incidência Penal: Art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº ______________
EMENTA
Habeas Corpus. Homicídio Qualificado.Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Autos conclusos para decisão de pronúncia. Demora na
entrega do provimento. Não configuração. Decisum prolatado. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
1. Não há o que se falar em excesso de prazo, se o atraso da entrega do provimento jurisdicional pelo condutor do feito resta superado pela prolação
da decisão de pronúncia.
2. Inteligência da Súmula nº 21, do STJ.
3. Denegação do writ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126260/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0019863-37.2010.8.10.0001
Embargos de Declaração Nº 007121/2013- São Luís (MA)
Embargante: Daniely Romildes Santos dos Santos
Defensor Público: Jean Carlos Nunes Pereira
Embargado: Ministério Público Estadual
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, I e II, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº __________
EMENTA
Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegada ausência de manifestação acerca do regime de cumprimento de pena. Omissão não
configurada. Aclaratórios não acolhidos.
1.O recurso declaratório serve ao aprimoramento do julgado, quando este se revela omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível
erro material existente na decisão.
2. Inexiste a apontada omissão se o acórdão impugnado, após o redimensionamento da pena fixada na sentença, estabelece, justificadamente, o
regime inicial de cumprimento.
3. Não merecem acolhimento, portanto, os embargos de declaração, quando a questão apontada como omissa foi objeto do aresto embargado.
4. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer os presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
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Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126261/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000662-57.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 002901/2013 - Urbano Santos (MA)
Paciente: José Márcio Pereira da Silva
Advogado: Willamy Alves dos Santos
Incidência Penal: Art. 171, caput, c/c art. 158, caput, c/c art. 168, caput, c/c art. 69, do CP
Impetrado: Juízo de Direito da comarca de Urbano Santos
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº _____________
EMENTA
Habeas Corpus. Crimes de homicídio extorsão e estelionato. Prisão preventiva. Fundamentação insubsistente não constatada. Nova sistemática das
medidas cautelares. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
1.Não carece de fundamentação a decisão que observa, rigorosamente, os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, visando
acautelar o meio social, e por conveniência da instrução.
2. Havendo indícios de que o paciente, presidente de Sindicato de Pescadores, exerce forte poder intimidatório sobre os associados, que se sentiam
constantemente ameaçados, necessária a sua segregação cautelar, para a conveniência da instrução e para o resguardo da ordem pública.
3. Inobstante a prisão preventiva materialize a ultima ratio do sistema processual penal, a gravidade da conduta e as especificidades do caso
concretopodem justificar sua imposição de plano, em detrimento de outras medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), tendo em vista o princípio
da proporcionalidade, em seu enfoque proibitivo da proteção estatal deficiente. Doutrina.
4. Habeas Corpus denegado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminaldo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem, nos
termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José Bernardo Silva
Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126264/2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 14 de março de 2013.
Nº Único: 0000387-11.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 001822/2013 - Bacabal (MA)
Paciente: Carlos Victor Clarentino do Vale
Advogado: Raimundo Nonato Leite Moraes
Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara da comarca de Bacabal
Incidência Penal: Art. 171, caput, c/c art. 14, I, e art. 329, caput, todos do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº _____________
EMENTA
Habeas Corpus. Art. 171, caput, c/c art. 329, caput, ambos do CP. Prisão preventiva. Pleito de liberdade provisória. Indeferimento. Alegativa de
ausência de fundamentação. Inocorrência. Segregação cautelar fundamentada. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Não procede a alegação de ausência de motivação do decreto prisional, se o magistrado demonstra, com base em dados concretos, a real
necessidade da medida.
2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação provisória encontra-se suficientemente fundamentada nos autos, como
forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, presentes os demais pressupostos legais autorizadores do ergástulo
cautelar.
3.Condições pessoais favoráveis não têm, por si sós, o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar a necessidade da custódia antecipada.
4. Ordem denegada.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida, Raimundo Nonato Souza e José Bernardo Silva
Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís, 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator

ACÓRDÃO Nº 126265/2013
Sessão do dia 14 de Março de 2013
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000714-53.2013.8.10.0000
Habeas CorpusNº 003096/2013 - São Vicente Férrer (MA)
Paciente: Franklin Oliveira de Jesus
Advogado: José Bonifácio dos Santos
Impetrado: Juízo de Direito da comarca de São Vicente Férrer
Incidência Penal: Art. 33, da Lei nº 11.343/06
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Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Acórdão Nº _____________
EMENTA
Habeas Corpus. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Condições pessoais do paciente. Constrangimento ilegal.
Não verificado. Ordem denegada.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da
condenação.
2. Não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estando a mesma suficientemente
fundamentada.
3. Os predicativos favoráveis imputados ao paciente, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos
desta.
4. Ordem denegada.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Presidente), Raimundo Nonato de Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues. Presente pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís(MA), 14 de março de 2013.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida - Presidente/Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº. 5775/2013 – COROATÁ/MA
NÚMERO ÚNICO: 0001318-14.2013.8.10.0000
PACIENTES: IVANILTON GOMES DE ARAÚJO e WENDELL LIMA ROCHA
IMPETRANTES: JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA CARVALHO e MARCELO BOMFIM VERAS
IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA COMARCA DE COROATÁ/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
DECISÃO
Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de IVANILTON GOMES DE ARAÚJO eWENDELL LIMA ROCHA, em
que se aduz excesso de prazo na instrução criminal, na qual os Impetrantes alegam que nunca foram sequer denunciados pelo
Ministério Público como supostos infratores do disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que, em decorrência do indiscutível excesso de prazo, posto que os Pacientes estão presos
desde 16 de agosto de 2012, a expedição do alvará de soltura é direito dos mesmos, considerando, principalmente, que a defesa
não deu causa à demora.
Desta forma, requer a concessão, em sede liminar, do presente habeas corpus, revogando a prisão preventiva dos Pacientes e, no
mérito, seja ratificada a ordem.
As informações da autoridade coatora, que vieram nos seguintes termos (fls. 45-46):
01.O paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de agosto de 2012 pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, incisos
I e II do Código Penal.
02.A MM. Juíza da 1ª Vara, na data de 17 de agosto de 2012, após exame da legalidade da prisão efetuada, homologou o auto de
prisão em flagrante, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a prova da materialidade do crime e os
indícios de autoria, bem como o risco à ordem pública representado pela liberdade do autuado. (fls. 23/24).
03.O MM. Juiz da 2ª Vara, respondendo pela 1ª Vara, proferiu despacho às fls. 22 do Processo n° 2752013 (Ação de Relaxamento
de Prisão) determinando que os autos sejam encaminhados à Comarca de Timbiras-MA.
04.Por seu turno, a Juíza Titular da 1ª Vara expediu o Ofício n° 106/2013 encaminhando ao Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Timbiras os autos dos Processos n° 1648-37.2012.8.10.0035 (Auto de Prisão em Flagrante), tendo como indiciados
IVANILTON GOMES DE ARAÚJO e WENDELL LIMA ROCHA, e n° 275-34.2013.8.10.0035 (Relaxamento de Prisão), tendo como
requerentes os mesmos supracitados.
05.Interposto em favor dos acusados IVANILTON GOMES DE ARAÚJO e WENDELL LIMA ROCHA pedido de relaxamento de
prisão (Processo n° 275-34.2013.8.10.0035, em trâmite na 1ª Vara de Coroatá), no dia 14 de fevereiro de 2013, alegando excesso
de prazo injustificado, vez que os requerentes encontram-se presos desde 16 de agosto de 2012, perfazendo 172 (cento e setenta
e dois) dias de prisão, e até o momento não houve conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia, ocasionando
constrangimento ilegal.
06.Assim, Excelência, como restou demonstrada, a pretensão desta Magistrada é concluir a instrução processual o mais rápido
possível, como determina a lei processual penal
É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.
Conforme relatado, o núcleo central da questão trazida neste habeas corpus é a alegação de constrangimento ilegal decorrente
do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
Compulsando os autos, vê-se que os acusados foram presos em flagrante delito em 16 de agosto de 2012, como supostos
infratores do delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. No entanto, até a presente data, quando já
ultrapassados 06 (seis) meses de seu encarceramento cautelar, nunca foram sequer denunciados. Contudo, muito embora exista
uma delonga para o início da ação Penal, o Juízo coator informa da existência de um decreto de prisão preventiva, indicando que
de certo modo há substratos fáticos para o acautelamento dos pacientes.
Nesse sentido, vislumbro que o exame dos fundamentos em que se apoia a presente impetração parece descaracterizar, ao
menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida neste writ. Isto porque, em crimes contra o
patrimônio quando há emprego de arma e concurso de pessoas, necessita-se analisar as circunstâncias do crime bem como o
modus operandi empregado pelos suspeitos.
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Ademais, tem-se que olapso temporal para a instrução criminal não é absoluto, fatal e improrrogável, não constituindo uma simples
análise matemática ou aritmética da soma dos prazos, e pode ser dilatado diante das peculiaridades do caso concreto.
Desta forma, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, quando do julgamento final do presente mandamus constitucional,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, por não vislumbrar a existência simultânea dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora.
Outrossim, notifique-se novamente a MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Coroatá - MA para, no prazo de 03 (três)
dias, remeter a este Tribunal cópias do inquérito policial e decisões que mantiveram as prisões cautelar dos pacientes,
dando-lhe, ainda, ciência desta decisão, que passa a vigorar como ofício.
Após, independente de resposta sobre o cumprimento da diligência, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para
emissão de parecer.
Cumpridas as diligências, voltem conclusos.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís/MA, 18 de março de 2013
Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
Relator
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0001732-12.2013.8.10.0000
Habeas Corpus Nº 007771/2013- São Luís(MA)
Paciente: Paulo Rogério Souza de Sousa
Defensor Público: Adriano Antunes Damasceno
Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital
Incidência Penal: Art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º, I e II do CP
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
DECISÃO-OFICIO
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida(relator): Cuida-se de pedido de liminar, em sede de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado, em favor de Paulo Rogério Souza de Sousa, contra ato emanado do juízo de direito da 3ª Vara Criminal.
Da análise dos autos, colhe-se que Paulo Rogério Souza de Sousa foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro do corrente ano, pela suposta prática do
crime de roubo circunstanciado e formação de quadrilha.
De acordo com o impetrante, o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário no dia 31/01/2013 e, no dia 04 de fevereiro subsequente, deu-se vista dos
autos ao Ministério Público que, em 18/02/2013, apresentou manifestação pelo retorno dos autos à delegacia, para o cumprimento de novas diligências.
Alegaque, inobstante o magistrado tenha deferido o pleito ministerial na mesma data em que recebeu os autos, até o dia 28/02/2013 o despacho ainda não havia
sido cumprido, o que motivou sua reiteração no dia 04/03/2013, após requerimento do Parquet.
Ressalta que, inobstante a determinação judicial, até a presente data os autos não foram enviados à delegacia de origem, o que caracteriza constrangimento
ilegal, tendo em vista que o paciente encontra-se preso cautelarmente sem que haja o oferecimento da denúncia em tempo hábil.
Narra, ainda, a defesa, que o requerimento de diligências pelo Ministério Público leva a crer que não está convencido dos requisitos necessários para o
oferecimento da denúncia, restando incongruente manter o acusado detido.
Postula, ao final, a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, no mérito, a sua
confirmação, assegurando-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade.
Instruiu o writ com os documentos de fls. 10/102.
É o que cumpria relatar.
Passo ao exame da liminar.
A concessão do pleito liminar na via do writ constitui-se em medida marcada por inequívoca excepcionalidade, só sendo permitido fazê-lo na hipótese de
flagrante e iniludível ilegalidade, quando evidenciada, na espécie, grave risco de violência, consoante art. 330, do RITJ/MA [1], e, como sempre, caso presentes o
fumus boni juris e o periculum in mora.
O cerne da impetração em tela concentra-se em suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, posto que, atendendo
ao requerimento ministerial, a autoridade impetrada determinou o retorno dos autos à delegacia para o cumprimento de diligências.
Em casos semelhantes, importa consignar, tenho seguido o entendimento de que a baixa dos autos do inquérito policial para a realização de diligências
postuladas pelo Ministério Público ensejaria, a princípio, a soltura do indiciado, diante da ausência de fundamentos concretos para a formulação de denúncia,
além do eventual excesso de prazo, decorrente do atraso no término das investigações.
Todavia, no caso em tela, não creio seja este o caso de concessão liminar da ordem pleiteada.
É que, em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da ordem, em caráter de
urgência, como requer o impetrante.
Inobstante a demora na remessa dos autos à delegacia, observo que, em seu requerimento, o órgão ministerial ressaltou a importância das diligências
postuladas (fls. 81/84), não se podendo perder de vista, ainda, que o inquérito envolve um número elevado de indiciados (sete), o que pode ocasionar certo
atraso na conclusão das investigações.
Ademais, o prazo de 15 (quinze) dias, concedido pela autoridade impetrada para o cumprimento das diligências (fls. 93/94), ainda não expirou, o que tornaria
precipitada a concessão da liminar pretendida.
Vale destacar, ainda, que, de acordo com consulta processual realizada na página do TJMA, na internet, o retardamento no envio dos autos à delegacia deu-se
em razão dos vários pedidos de liberdade ajuizados pela defesa dos indiciados.
Desse modo, nesta fase preliminar, entendo ausente constrangimento ilegal sob o jus libertatis do paciente.
Ante o exposto, indefiro o pleito de urgência, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela liminar vindicada, de forma a demonstrar a
impossibilidade de se aguardar o julgamento do habeas corpus pelos julgadores que compõem a presente Câmara.
Outrossim, determino que esta decisão seja comunicada à autoridade apontada como coatora, servindo, de logo, como ofício para fins de prestação das
informações necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar acerca da matéria, no prazo estabelecido no artigo
328, do RITJMA.
Em seguida, voltem os autos conclusos para os devidos fins.
Dê-se ciência desta decisão às partes interessadas.
São Luís, 13 de março de 2013.
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida -RELATOR
[1]Art. 330. O relator poderá conceder medida liminar em favor do paciente, até julgamento do processo, se houver grave risco de violência.
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SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000250-91.2004.8.10.0049
Embargos de declaração Nº 004978/2013 - Paço do Lumiar(MA)
Embargante: Rosalino Serrão Pinto
Advogado: Valdeci Ferreira de Lima
Embargado: Ministério Público Estadual
Incidência Penal: Art. 213, § 1º, do CPB
Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
DESPACHO
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator):Defiro o pleito ministerial, a fim de determinar que a vítima Rosângela Silva Melo seja comunicada
do acórdão de fls. 242/253, através de carta com AR, no endereço constante nos autos, às fls. 60.
Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste acerca dos presentes embargos.
São Luís, 14 de março de 2013.
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

Terceira Câmara Criminal
ACÓRDÃO Nº 126232/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
HABEAS CORPUS n.º 0007754-23.2012.8.10.0000 (n. º protocolo: 45027/2012 – Humberto de Campos/MA)
Paciente: Adelson de Alencar dos Santos Silva
Impetrante: Waldeci Ferreira de Lima
Impetrado: Juiz de Direito da Comarca de Humberto de Campos
Relator: Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo
EMENTA
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
- Resulta em constrangimento ilegal da custódia a reclamar a concessão da ordem se, passados mais de quatro meses,
ainda não foi oferecida a peça acusatória e cujo atraso não pode ser imputado a interesse da defesa.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, por unanimidade de votos e contra o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conceder a ordem, nos termos do
voto do relator.
Desembargador BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
RELATOR
ACÓRDÃO Nº 126235/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
APELAÇÃO CRIMINAL n.º : 0000136-92.2009.8.10.0077
(n.º 34798/2011 – Buriti/MA)
Apelante: Raimunda Botelho Chagas
Advogado: Nilton da Cruz Vieira
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo
Revisor: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
RETIFICAÇÃO DO REGIME. DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
– Provada a narcotraficância pelas circunstâncias da apreensão, pelo exame da substância entorpecente encontrada,
aliada aos depoimentos de policiais presentes no flagrante, colhidos em consonância aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, verificam-se válidos os fundamentos da condenação por tráfico de drogas, que
deverá ser mantida integralmente porque também contém critérios razoáveis de dosimetria da pena;
- Por dever de ofício, procede-se à retificação de regime de cumprimento quando necessário adequá-lo ao quantum da
pena fixada.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, à unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao recurso e, de
ofício, retificar o regime de cumprimento da pena, nos termos do voto do relator.
Desembargador BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
RELATOR
ACÓRDÃO Nº 126266/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
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PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO Nº. PROCESSO: 0002955-82.2011.8.10.0060 Nº. PROTOCOLO:
042896/2012 - TIMON
Apelante: Valdemir Sousa Silva
Advogado: Hyldemburgue Charles Costa Cavalcante
Apelado: Ministério Púbico Estadual
Promotor: Gilberto Câmara França Júnior
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDUTA DE ASSOCIAÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 –
Materialidade delitiva disposta no auto de apreensão e laudo de constatação dando conta da apreensão de grande
quantidade de cocaína e substância vulgarmente conhecida como “crack” na casa onde o apelante residia. 2 – Verdadeiro
proprietário do imóvel foi claro no sentido de que solicitou ao réu para sair do imóvel em decorrência de prisão anterior
por comercialização de drogas, porém, este, antes de sair, conseguiu fazer com que o dono locasse a residência ao
corréu, este último, restou por dar continuidade ao tráfico. 3 – Abordagem da polícia restou por apreender grande
quantidade de droga, arma, inclusive, documentos do acriminado em poder do corréu.
4 – Delito do artigo 35 da Lei n°. 11343/2006, se contenta com a associação para fins de tráfico, mesmo que não seja
reiterada. Depoimentos dos policiais e dos usuários de drogas que iam comprar no local dá conta dessa associação entre
o apelante e o corréu.
5 – Dosimetria feita nos estreitos limites do artigo 59 da Lei Substantiva Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.434/2006. Apelo
conhecido e improvido. (Apelação Criminal. Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126267/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | MEDIDAS GARANTIDORAS | HABEAS CORPUS Nº. PROCESSO: 0000886-92.2013.8.10.0000 Nº.
PROTOCOLO: 003962/2013 – ALTO PARNAIBA
Paciente: Paulo Cesar do Amaral Costa
Advogado: Décio Helder do Amaral Rocha
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Alto Parnaíba
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ESTUPRO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
CARACTERIZDO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – O magistrado se pronunciou acerca da prisão por duas vezes e, em ambas, analisa os requisitos e fundamentos da
custódia. Pois, quando da Prisão Preventiva já havia apontado que o fator das constantes investidas do paciente à
residência dos familiares da vítima no sentido de evitar a persecução penal, medida esta, desnecessária, porque pública e
incondicional a Ação Penal. Essa situação não mudou porque em sede de pedido de revogação de preventiva, o juiz volta
a se pronunciar sobre essas investidas que estariam causando intranqüilidade e ameaças aos familiares e à própria
vítima. Proteção à ordem pública configurada. Materialidade delitiva está consignada no laudo de conjunção carnal e os
indícios de autoria, no depoimento da vítima, familiares e membros do Conselho Tutelar.
2 – Correta a ponderação do juiz em não substituir a custódia por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão
(CPP; artigo 319) porque o delito possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP; artigo 313, I) e, solto, mesmo
submetido à medida cautelar, encontraria o paciente os mesmos estímulos para continuar ameaçando, constrangendo e
abordando os familiares da vítima com o objetivo de se esquivar de Ação Penal Pública.
3 - Habeas Corpus conhecido e denegado. (Habeas Corpus, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator:
José Joaquim Figueiredo dos Anjos).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e denegar a Ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
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ACÓRDÃO Nº 126268/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | MEDIDAS GARANTIDORAS | HABEAS CORPUS Nº. PROCESSO: 0000734-44.2013.8.10.0000 Nº.
PROTOCOLO: 003204/2013 - PENALVA
Paciente: Aldenir Nunes de Sousa
Defensor Público: Leandro Pires de Araujo
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Penalva
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO VERIFICADO.
1 - Inexiste o alegado excesso de prazo quando se tem vários réus e o juízo tem empregado esforços para promover a
citação de todos, sendo claro que alguns estão em lugar incerto e outros foragidos. Some-se isso às diversas Cartas
Precatórias para se proceder à oitiva de testemunhas, algumas ainda não cumpridas (Carta Precatória destinada a São
Luís) e se tem justificável atraso na prestação jurisdicional.
2 - Não se pode perder de vista que a magistrada tem agido com diligência e zelo porque já separou os processos e
suspendeu o prazo prescricional relativamente aos réus foragidos (CPP; artigos 80 e 366), bem como tem cobrado o
cumprimento das diligências. De outro lado, os réus presentes já apresentaram defesa e alguns foram, inclusive,
interrogados.
3 - Habeas Corpus conhecido e denegado. (Habeas Corpus, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator:
José Joaquim Figueiredo dos Anjos).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do tribunal de Justiça do Estado Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e denegar a Ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126269/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO Nº. PROCESSO: 0000772-03.2009.8.10.0063 Nº. PROTOCOLO:
030210/2012 – ZÉ DOCA
Apelante: Valdinande Cunha da Costa
Advogado: Francisco Fernandes de Lima Filho
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL. ESTUPRO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CRIMINAL.
1. Não carece de fundamentação a sentença condenatória que, em percuciente análise da hipótese, faz expressa
referência ao conjunto fático-probatório dos autos, sopesando corretamente a prova em Juízo produzida.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a condenação do autor é medida que se impõe.
3. Calculada a pena com observância aos critérios pertinentes, deve ela ser mantida, por adequada e satisfatória a
resposta penal dada ao caso concreto.
4. Apelação Criminal conhecida, mas não provida.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126270/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
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PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO Nº. PROCESSO: 0000053-25.2009.8.10.0094 Nº. PROTOCOLO:
033705/2012 - LORETO
Apelantes: João Carlos Pereira da Silva e José Pereira da Silva
Advogado: Accioly Cardoso Lima e Silva
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Francisco de Assis da Silva Junior
Enquadramento: art. 163, parágrafo único, III, do CP
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL. DANO. MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. EXPURGO OU MODIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CRIMINAL.
Inexistente, na hipótese, justa causa ao expurgo de multa e/ou prestação pecuniária substitutiva, ademais aplicadas
consoante expressa determinação legal, é de ser conhecida, mas não provida, a Apelação Criminal interposta para tal fim.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126271/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO Nº. PROCESSO: 0018006-19.2011.8.10.0001 Nº. PROTOCOLO:
044862/2012 – SÃO LUIS
Apelante: Ministério Público Estadual
Promotor: Cláudio Luz Frazão Ribeiro
Apelada: Ângela Maria da Silva Borba
Defensora Dativa: Daniela Vier Both
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
EMENTA:
PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CRIMINAL.
1. Desatendidos, em Primeiro Grau, os critérios relevantes à fixação da pena privativa de liberdade aplicada ao caso
concreto, é de ser revisto o cálculo penal.
2. Apelação Criminal conhecida e provida, tão somente para readequar o cálculo da pena aos critérios vigentes em nosso
ordenamento, sem alterações, porém, nas conclusões da sentença recorrida.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e dar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126272/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO Nº. PROCESSO: 0022574-20.2007.8.10.0001 Nº. PROTOCOLO:
001053/2013 – SÃO LUIS
Apelante: Rodrigo dos Santos Matuliones
Defensor Público: Rairom Laurindo Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotora: Lize de Maria Brandão de Sá Costa
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CRIMINAL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a condenação do autor é medida que se impõe.
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2. Calculada a pena com atenção aos ditames legais pertinentes, inexiste causa apta a justificar a respectiva alteração.
3. Indenização a título de reparação de danos que se afasta, porque ofensiva ao contraditório e à ampla defesa, e porque
anteriores os fatos à inovação legislativa que a determinara. Retroatividade da norma penal mais gravosa que não se
admite.
5. Apelação Criminal conhecida, e parcialmente provida.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, em conhecer e dar
provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
ACÓRDÃO Nº 126273/2013
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 11 de março de 2013
PROCESSO CRIMINAL | MEDIDAS GARANTIDORAS | HABEAS CORPUS Nº. PROCESSO: 0000896-39.2013.8.10.0000 Nº.
PROTOCOLO: 004009/2013 – SÃO LUIS
Paciente: Ismael da Conceição dos Santos
Defensor Público: Adriano Antunes Damasceno
Impetrado: Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luís
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Não peca por falta de fundamentação decisão que homologa o flagrante e o converte em Prisão Preventiva porque
presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria nos autos (CPP; artigos 310, II e 312).
2 - O fundamento é a proteção da ordem pública, este consignado nos diversos feitos apresentados contra o réu,
inclusive, já sentenciados. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que esses são fatores mais que suficientes para
fundamentar a proteção à ordem pública.
3 – Substituição por Prisão domiciliar do artigo 318 da Lei Adjetiva Penal se prende a requisitos taxativos que devem ser
demonstrados em forma de indispensabilidade da medida. Fato que não foi feito na presente via. Precedentes.
4 - Habeas Corpus conhecido e denegado. (Habeas Corpus, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator:
José Joaquim Figueiredo dos Anjos).
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e denegar a Ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 000726-67.2013.8.10.0000 (03167-2013) – ROSÁRIO/MA
Paciente: Jocélia Oliveira Araújo
Advogado: Juarez Batista Santos
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rosário/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Vistos, etc.
Analisando detidamente a exordial, verifico a inexistência de pleito liminar, razão pela qual determino o encaminhamento dos autos
à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Apelação Criminal Processo Nº: 0392752009 - Santa Inês/MA
Apelante: Anastácio Bezerra Sousa
Advogado: Samuel Mendes de Abreu
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Rosanna Conceição Gonçalves
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Enquadramento: Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
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DESPACHO
Determino a remessa dos presentes autos ao juízo de origem, com a finalidade de intimar o apelante Antonio Costa de Sousa e
seus respectivos advogados, para apresentarem as razões da apelação (fls. 249). Caso estes não o façam, determino que seja
nomeado Defensor Público ou advogado dativo, para que assim proceda em observância ao princípio constitucional da ampla
defesa.
Após, sejam os autos remetidos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões ao recurso, solicitando, ainda, de Vossa
Excelência que, providencie no prazo Maximo de 30 (trinta) dias a devolução dos autos, com a diligência devidamente cumprida,
para que se possa dar celeridade em seu julgamento.
Em seguida, com urgência, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
Apelação Criminal Número Único: 0000289-29.2010.8.10.0033
(0408382012) Colinas/MA
Apelante: Kleber Ferreira Lima
Advogado: Lamark Cristiny Mendes e Silva
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Letícia Teresa Sales Freire
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Enquadramento: Art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal
DESPACHO
Em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (158/164), determino a remessa dos autos à distribuição para
que retifique a autuação do presente recurso, fazendo constar como apelante Alexandre Vinicius Dourado de Oliveira e como
apelados o Ministério Público Estadual e Kleber Ferreira Lima.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 15 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Apelação Criminal nº 0003557-03.2004.8.10.0001
(006233-2013) – São Luís/MA
1º Apelante: Denicley Vieira Páscoa
Defensor Público: Cristiano Matos de Santana
2º Apelante: Antonio Cesar Pereira
Defensor Público: Cristiano Matos de Santana
3º Apelante: Marivaldo Araújo Silva
Defensor Público: Eduardo Henrique Salomão Silva
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Maria Luiza Ribeiro Martins
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
Determino a remessa dos presentes autos ao Juízo de origem, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, com a
finalidade de intimar a Defensória Pública do Estado do Maranhão para apresentar as razões das apelações de Denicley Vieira
Páscoa, Antonio Cesar Pereira e Marivaldo Araújo Silva, tudo em observância ao princípio constitucional da ampla defesa.
Após, sejam os autos remetidos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões aos recursos e à Procuradoria Geral de
Justiça para emissão de parecer.
Em tempo, determino ainda, a remessa dos autos à distribuição para que retifique a autuação do presente recurso, fazendo
constar como apelante Marivaldo Araújo Silva.
Após, voltem-me os autos conclusos.
São Luís, 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0001805-81.2013.8.10.0000 (008168-2013) – SÃO LUÍS/MA
Paciente: José Ricardo dos Santos Angelo
Advogados: Cleber Nunes Andrade, Carlos Henrique de Andrade Silva e Vinícius Passos de Faria
Autoridade Coatora: Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 166 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
ANDRADE e VINÍCIUS PASSOS DE FARIA em favor de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS ANGELO, sob o argumento de que se
encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA.
Reservo-me o direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
à Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar
informações sobre o alegado na inicial. Encaminhem-se-lhe cópia da inicial, inclusive via fax, dos documentos que a instruem, bem
como deste despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 001806-66.2013.8.10.0000 (008170-2013) – BEQUIMÃO/MA
Paciente: Raimundo dos Santos Cantanhede
Advogada: Suelma Ambrosio Brito
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Bequimão/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
SUELMA AMBROSIO BRITO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RAIMUNDO DOS
SANTOS CANTANHEDE, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da
Comarca de Bequimão/MA.
Reservo-me o direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao Juízo de Direito da Comarca de Bequimão/MA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar informações sobre o
alegado na inicial. Encaminhem-se-lhe cópia da inicial, inclusive via fax, dos documentos que a instruem, bem como deste
despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0001809-21.2013.8.10.0000 (008174-2013) – BURITICUPU
PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADO: ONILDO ALMEIDA SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITICUPU/MA.
RELATOR: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
DESPACHO
ONILDO ALMEIDA SOUSA impetra a presente ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, em favor de FRANCISCO DA
CONCEIÇÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BURITICUPU/MA.
Reservo-me no direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao Juízo de Direito da Comarca de Buriticupu/MA. para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar informações sobre o
alegado na inicial. Encaminhem-se, inclusive via fax ou e-mail, cópia da inicial, dos documentos que a instruem, bem como deste
despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 15 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0001817-95.2013.8.10.0000 (008233-2013) – TIMON/MA
Paciente: Francisco de Assis Rosendo Soares Junior
Advogado: Luciano Ripardo Dantas
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por LUCIANO RIPARDO DANTAS em favor de FRANCISCO DE
ASSIS ROSENDO SOARES JUNIOR, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon/MA.
Reservo-me o direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon/MA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar
informações sobre o alegado na inicial. Encaminhem-se-lhe cópia da inicial, inclusive via fax, dos documentos que a instruem, bem
como deste despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
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Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
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TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0001821-35.2013.8.10.0000 (008243-2013) – SÃO LUÍS
PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS VASCONCELOS LIMA
ADVOGADO: ADAILTON DE JESUS BEZERRA CHAVES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.
RELATOR: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
DESPACHO
ADAILTON DE JESUS BEZERRA CHAVES impetra a presente ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, em favor de
MARCOS VINÍCIUS VASCONCELOS LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.
Reservo-me no direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA. para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar
informações sobre o alegado na inicial. Encaminhem-se, inclusive via fax ou e-mail, cópia da inicial, dos documentos que a
instruem, bem como deste despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 001833-49.2013.8.10.0000 (008336-2013) – IMPERATRIZ/MA
Paciente: Francisco Marcio Ferreira Gomes
Defensora Pública: Maiele Karem França Morais
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de FRANCISCO MARCIO FERREIRA GOMES, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA.
Reservo-me o direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar
informações sobre o alegado na inicial. Encaminhem-se-lhe cópia da inicial, inclusive via fax, dos documentos que a instruem, bem
como deste despacho, servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
SESSÃO Nº 09
PAUTA DE JULGAMENTO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
SERÃO JULGADOS PELA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2013, ÀS NOVE HORAS, OU
NÃO SE REALIZANDO, NAS SEGUNDAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0001555-84.2009.8.10.0001 PROTOCOLO N.°
038004 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS
DEFENSOR DATIVO: HUMBERTO SERGIO BELISÁRIO MOTA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ORLANDO PACHECO DE ANDRADE FILHO
RELATOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
REVISOR:
Des. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
2-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000684-06.2010.8.10.0038 PROTOCOLO N.°
026167 / 2012 - JOÃO LISBOA
APELANTE:
ADÃO LOPES CUNHA
ADVOGADO (A) (S): ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
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RELATOR:
Des. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
REVISOR:
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
3-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0057980-63.2011.8.10.0001 PROTOCOLO N.°
045017 / 2012 - SÃO LUÍS
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: JEAN CARLOS NUNES PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE LOURDES SOUSA RIBEIRO
RELATOR:
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
REVISOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
4-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0002984-46.2011.8.10.0024 PROTOCOLO N.°
035981 / 2012 - BACABAL
APELANTE:
DAILTON DE JESUS ALVES
DEFENSOR PÚBLICO: JORDÃO VERAS DE AZEVEDO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): HENRIQUE HELDER DE LIMA PINHO
RELATOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
REVISOR:
Des. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
5-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000785-46.2010.8.10.0037 PROTOCOLO N.°
014464 / 2011 - GRAJAÚ
APELANTE:
ALESSANDRO PIRES DE SOUSA
DEFENSOR DATIVO: TARCISO AIRES AFONSO FILHO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BARBOSA
RELATOR:
Des. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
REVISOR:
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
6-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito NÚMERO PROCESSO N.° 0019711-52.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 002656 / 2013 - SÃO LUÍS
RECORRENTE:
DANIEL NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO (A) (S): SERGIO HENRIQUE FREITAS MENDONÇA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RODOLFO SOARES DOS REIS
RELATOR:
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
7-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0000110-76.2009.8.10.0083 PROTOCOLO N.°
000613 / 2013 - CEDRAL
APELANTE:
JOSÉ RIBAMAR ABREU SILVA
DEFENSOR DATIVO: RUBEM AMORIM
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARINA CARNEIRO LIMA
RELATOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
8-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.° 0003293-87.2009.8.10.0040 PROTOCOLO N.°
043869 / 2012 - IMPERATRIZ
APELANTE:
JHEFFERSON SOUSA RIBEIRO, VILDSON BEZERRA DE ALMEIDA
ADVOGADO (A) (S): FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA, NILSON DO ESPÍRITO SANTO COELHO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): REGINALDO JÚNIOR CARVALHO
RELATOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
REVISOR:
Des. BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO
9-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito NÚMERO PROCESSO N.° 0001463-48.2005.8.10.0001
PROTOCOLO N.° 043707 / 2012 - SÃO LUÍS
RECORRENTE:
GENILSON PEREIRA
ADVOGADO (A) (S): ÉVELYN MARIA MOUCHEREK
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RODOLFO SOARES DOS REIS
RELATOR:
Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 19 de março de 2013
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
PRESIDENTE DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 169 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Coordenadoria de Recursos Constitucionais
COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0000757-53.2011.8.10.0131
Número Protocolo: 004771-2013
Apelação Cível: 027814-2012
Recorrente: MUNICÍPIO DE BURITIRANA
Advogados: RAFAEL FERRAZ MARTINS E DIOGO DIAS MACEDO
Recorrido: RIVALDO ALVES BARROSO
Advogado: JOSÉ EVILÁSIO V. NOGUEIRA DE SOUSA
INTIMAÇÃO
Intimo o recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 542 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 de março de 2013.
Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário
COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0006060-19.2012.8.10.0000
Número Protocolo: 008440-2013
Agravo de Instrumento: 034691-2012
Recorrente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Advogados: CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JÚNIOR E OUTROS
Recorrido: WAGNER RIBEIRO
Advogado: VITOR HUGO SORVOS
INTIMAÇÃO
Intimo o recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 542 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 de março de 2013.
Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário
COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0028963-84.2008.8.10.0001
Número Protocolo: 008680-2013
Apelação Cível: 015503-2012
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - APRUEMA
Advogados: ARNALDO VIEIRA SOUSA E OUTROS
Recorrida: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
INTIMAÇÃO
Intimo a recorrida acima aludida para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 542 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 de março de 2013.
Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário
COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0043873-48.2010.8.10.0001
Número Protocolo: 007510-2013
Apelação Cível: 005514-2012
Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
Recorrida: DAVIA VALÉRIA LIMA DOS SANTOS
Advogada: KATCHELYNE ISABELLE FURTADO
INTIMAÇÃO
Intimo a recorrida acima aludida para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 542 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 de março de 2013.
Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário

Diretoria Administrativa
Divisão de Licitação e Contratos
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 24/2013
Processo n° 53553/2012
A Divisão de Licitação e Contratos do Tribunal de Justiça do Maranhão torna público que fará realizar, sob a égide da Lei nº
10.520/02, Lei Estadual nº 9.579/12, dos Decretos Federais nº 5.450/05 e nº 3.555/00, do Decreto Estadual nº 28.493/12 e,
subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Tipo
MENOR PREÇO, por Lote, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de mão de obra terceirizada
de motoristas e motoboy para o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, no dia 08/04/2013, às 10:00 horas (horário de
Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, site www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro
Oficial do TJ/MA, na sala da Divisão de Licitação e Contratos, situada na Rua Viveiros de Castro, 257, Alemanha, CEP: 65.036710, São Luís/MA. O pregoeiro informa que o edital encontra-se disponível na página web do Comprasnet – endereço
www.comprasnet.gov.br.
São Luís, 19 de março de 2013.
André de Sousa Moreno
Pregoeiro TJ/MA

Diretoria de Recursos Humanos
APOST-DRH - 192013
( relativo ao Processo 124202013 )
Código de validação: 43D7DD055C
CONCEIÇÃO DE MARIA CADILHE MORAES RÊGO, Auxiliar de Serviço Operacional - Aux. de Enfermagem, matrícula n° 8961, passou a assinar-se
CONCEIÇÃO DE MARIA PASSOS CADILHE, conforme consta na Certidão de Casamento nº 0313850155 2011 3 00026 019 0010329 71, Cartório Agostinho de
Vasconcelos, Cohab-Anil, da Comarca de São Luís/MA. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:37 (DANIEL SERRA GEDEON)
ATO - 2542013
( relativo ao Processo 126372013 )
Código de validação: 625813F34C
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Nomear KERLA KESSY
ALMEIDA DE CARVALHO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº 110783, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Juiz,
símbolo CDAI 1, da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon, com efeito retroativo a 12.03.2013. PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO
DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:08 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
ATO - 2552013
( relativo ao Processo 130672013 )
Código de validação: 26AD998AA9
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E, Nomear LINDALVA MARIA
PIRES FERREIRA MARÃO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº 106278, para exercer o cargo em comissão de Assessora Jurídica de
Desembargador, símbolo CDGA, do Gabinete do Exmo. Sr. Des. Megbel Abdala Tanus Ferreira, com efeito retroativo a 14.03.2013. PALÁCIO DA JUSTIÇA
“CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:43 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
ATO - 2562013
( relativo ao Processo 130902013 )
Código de validação: FC914D9F19
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Nomear JACKSON SANTOS
NETO para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo de Desembargador, símbolo CDAS 4, do Gabinete do Exmo. Sr. Des. Megbel Abdala Tanus
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Ferreira, com efeito retroativo a 14.03.2013. PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de
2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:09 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
ATO - 2572013
( relativo ao Processo 128582013 )
Código de validação: 60BD16226F
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Nomear DILCE PAIXÃO DOS
SANTOS, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº 116798, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Juiz, símbolo CDAI 1, da
Comarca de Carutapera, com efeito retroativo a 13.03.2013. PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,
18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:07 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
PORTARIA-GP - 2282013
( relativo ao Processo 105202013 )
Código de validação: B15691D16A
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Retificar termos da Portaria n.º
180/2013-GP, de 04.03.2013, que concedeu à Desembargadora CLEONICE SILVA FREIRE, Membro deste Egrégio Tribunal de Justiça, matrícula n.º 3905,
afastamento de suas funções judicantes, no período de 08.03.2012 a 10.03.2012, para tratar de assunto de interesse particular, devendo ser considerado no
período de 08.03.2013 a 10.03.2013. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO
MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:08 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
PORTARIA-GP - 2292013
( relativo ao Processo 137652013 )
Código de validação: C1C9E1F59A
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Cessar os efeitos da
PORTARIA-GP-2252012, datada de 06.03.2012, que designou a servidora CAMILA CRUZ SERRA PINTO BUNA, Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo,
matrícula n° 105114, ora exercendo o cargo em comissão de Chefe da Divisão Psicossocial, para exercer a função de Substituto Automático do cargo em
comissão de Coordenador de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial, símbolo CDAS 2. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. PALÁCIO DA
JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:09 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
PORTARIA-GP - 2302013
( relativo ao Processo 138442013 )
Código de validação: B110BA9701
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Conceder ao Desembargador
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Membro deste Egrégio Tribunal de Justiça, matrícula n.º 34777, afastamento de suas funções judicantes, no período de
19.03.2013 (a partir das 12horas) a 22.03.2013, para tratar de assuntos relevantes fora da Capital do Estado. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 2139
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:31 (ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR)
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PORTARIA-DRH - 6112013
( relativo ao Processo 135372013 )
Código de validação: DB9BDE5021
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º
1871/2010-TJ, R E S O L V E Conceder a SELMA SILEIDE CARVALHO TOMAZ, Auxiliar de Serviço Operacional - Serv. Gerais, matrícula n° 12948, lotada na
Divisão de Cadastro, 16 (dezesseis) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13.03.2013 a 28.03.2013. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:40 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6122013
( relativo ao Processo 135382013 )
Código de validação: B7EC3B3DDD
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º
1871/2010-TJ, R E S O L V E Conceder a ELISANGELA EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO, Analista Judiciária - Enfermeira, matrícula n° 101543, lotada na Divisão
Médica, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14.03.2013 a 12.04.2013. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:40 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6132013
( relativo ao Processo 136662013 )
Código de validação: 160D271E4F
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 3º, inciso V, “c”, da Portaria n.º 3336/2010-TJ, R E S O L V E Autorizar o afastamento do servidor ANDRÉ DAS CHAGAS VIANA PLÁCIDO, Técnico
Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n.º 148205, lotado na 4ª Vara da Comarca de Bacabal, em virtude do falecimento do seu genitor, 8 (oito) dias, no
período 13.03.2013 a 20.03.2013. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:40 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6142013
( relativo ao Processo 136652013 )
Código de validação: 830C5E38B9
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
SOLANGE MARIA COIMBRA PIRES DA FONSECA, Técnica Judiciária - Ag. Jud. Adm, matrícula n.º 17145, lotada na Coordenadoria de Jurisprudência e
Publicações, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2013, no período de 01.07.2013 a 30.07.2013, tendo em vista processo n.º 13665/2013-TJ. DÊSE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São
Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:41 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6152013
( relativo ao Processo 136672013 )
Código de validação: 1017E14D22
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ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
CARLOS ALBERTO VIEIRA MORAES, Auxiliar Judiciário - Agente de Segurança Judiciária, matrícula n.º 11056, lotado no Gabinete Militar, 30 (trinta) dias de
férias referentes ao exercício de 2013, no período de 03.06.2013 a 02.07.2013, tendo em vista processo n.º 13667/2013-TJ. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:42 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6162013
( relativo ao Processo 137502013 )
Código de validação: E8E56E4E97
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
MARCO JOSE SANTOS OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo, matrícula n.º 108712, lotado no Coordenadoria de Atendimento ao Usuário, 30
(trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2013, no período de 01.04.2013 a 30.04.2013, tendo em vista processo n.º 13750/2013-TJ. DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março
de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 14:13 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6172013
( relativo ao Processo 138552013 )
Código de validação: C8A9AEA1D9
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
JOÃO CARLOS SAULNIER DE SANTIAGO, Auxiliar Judiciário - Datilógrafo, matrícula n.º 1271, ora exercendo o cargo em comissão de Secretário de Câmara
Isolada, lotado na Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2012, no período de 25.03.2013
a 23.04.2013, tendo em vista processo n.º 13855/2013-TJ. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:56 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6182013
( relativo ao Processo 138782013 )
Código de validação: 0618EE3B45
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
PAULO GUILHERME SIQUEIRA RODRIGUES, Analista Judiciário - Psicólogo, matrícula n.º 129569, ora exercendo a função gratificada de Secretário
Administrativo, lotado na Coordenadoria de Monitor., Acomp., Aperfe., e Fiscalização do Sistema Carcerário, o gozo de 06 (seis) dias de férias referentes ao
exercício de 2012, no período de 22.04.2013 a 27.04.2013, tendo em vista processo n.º 13878/2013-TJ. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 16:56 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6192013
( relativo ao Processo 138812013 )
Código de validação: E2F1968FE5
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
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o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, R E S O L V E Conceder a
GRACY NARY SILVEIRA PINTO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n.º 103218, lotada na Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas, o
gozo de 13 (treze) dias de férias restantes do exercício de 2011, no período de 06.05.2013 a 18.05.2013, tendo em vista processo n.º 13881/2013-TJ. DÊ-SE
CIÊNCIA.PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18
de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:17 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6202013
( relativo ao Processo 139112013 )
Código de validação: 794A172B5D
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 3º, inciso V, “c”, da Portaria n.º 3336/2010-TJ, R E S O L V E Autorizar o afastamento da servidora LESSIANNE LISIEUX PIRES LEMOS, Auxiliar
Judiciária - Apoio Administrativo, matrícula n.º 106997, ora exercendo a função gratificada de Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativos
Disciplinarese Sindicância, lotada na Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, em virtude do falecimento do seu genitor, 8 (oito)
dias, no período 09.03.2013 a 16.03.2013. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:18 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6212013
( relativo ao Processo 138842013 )
Código de validação: C4A11DE994
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 29.09.2009, R E S O L V E Interromper, a
partir de 23.03.2013, o gozo das férias relativas ao exercício de 2012, da servidora LUCIANA SIQUEIRA PONTES, Técnica Judiciária - Apoio Téc.
Administrativo, matrícula n.º 136358, ora exercendo a função gratificada Secretária do Coordenador, lotada na Coordenadoria de Processos Administrativos
Disciplinares e Sindicâncias, concedidas pela Portaria n.º 458/2013-DRH, datada de 25.02.2013, no período de 18.03.2013 a 16.04.2013, restando 25 (vinte e
cinco) dias, para data oportuna, tendo em vista processo n.º 13884/2013-TJ. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS
HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:48 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-DRH - 6222013
( relativo ao Processo 138862013 )
Código de validação: EBDF937A7D
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 29.09.2009, R E S O L V E Interromper, a
partir de 19.03.2013, o gozo das férias relativas ao exercício de 2013, do servidor RODOLFO RAPOSO BUNA, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo,
matrículan.º 138958, lotado na Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, concedidas pela Portaria n.º 456/2013-DRH, datada de
25.02.2013, no período de 04.03.2013 a 02.04.2013, restando 15 (quinze) dias, para data oportuna, tendo em vista processo n.º 13886/2013-TJ. DÊ-SE
CIÊNCIA.PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de março de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:49 (DANIEL SERRA GEDEON)
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PORTARIA-TJ - 6242013
Código de validação: B76D6E553A
O DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, MEMBRO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso I, da Lei
Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar nº. 126, de 29.09.2009,
RESOLVE
Tornar sem efeito a PORTARIA-TJ - 6052013;
Conceder a MARIA ARLETE SOUSA FERREIRA, Suboficial de Gabinete de Desembargador, matrícula n.º 125351, lotada neste
gabinete, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2009, no período de 01.04.2013 a 30.04.2013.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, em São Luís, 18 de março de 2013.
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Desembargador
PORTARIA-DRH - 6242013
( relativo ao Processo 116222013 )
Código de validação: 9BA6E46B5B
ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º,
inciso VII, da Portaria n.º 3336/2010-DG/TJ, R E S O L V E Designar a servidora CACILDA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA, Técnica Judiciária - Apoio Téc.
Administrativo, matrícula n.° 108035, lotada na Coordenadoria da Infância e Juventude, para responder pelo cargo em comissão de Secretário Executivo de
Desembargador, durante o afastamento legal e temporário da titular, Renata Braga Ferreira, no período de 18.02.2013 a 31.03.2013. DÊ-SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de março
de 2013.
____________________________________________________________
DANIEL SERRA GEDEON
Diretor de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 125682
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:49 (DANIEL SERRA GEDEON)
PORTARIA-TJ - 6312013
Código de validação: 3AC54DCA92
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º,
inciso I, da Lei Complementar nº 14/91, com a redação dada pela Lei Complementar 126/09, de 25/09/09. RESOLVE Conceder ao servidor LUÍS EDUARDO
FRANCO BOUÉRES, Assessor Técnico de Desembargador, matrícula 144873, lotado neste Gabinete, 30(trinta) dias de férias relativas ao exercício de 2013, no
período de 19.03.2013 a 17.04.2013. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. GABINETE DA DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE, em
São Luís, 19 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Matrícula 3731
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2013 09:48 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

Supervisão dos Juizados Especiais
PORTARIA-CGJ - 8962013
Código de validação: FA9030CFEB
A COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 60-A da Lei
Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão), com a redação dada pela Lei Complementar n.º
119 de 1º de julho de 2008 e Resolução n.º 23/2010, etc; R E S O L V E, Relotar o servidor JOAQUIM NUNES RIBEIRO NETO, Analista Judiciário, Matricula nº
99549, do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de São Luís/MA para a Turma Recursal Cível e Criminal da mesma Comarca. Dê-se ciência, publique-se,
registre-se e cumpra-se. COORDENAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís, em 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES
Coordenador do Conselho de Supervisão dos Jecc
Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
Matrícula 26963
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 11:46 (MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES)
PORTARIA-CGJ - 8972013
Código de validação: 7529A51E9D

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 60-A da Lei Complementar n.º
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14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho
de 2008, etc; R E S O L V E, Designar o Juiz de Direto JOSÉ DOS SANTOS COSTA -43687, Auxiliar de Entrância Final, para funcionar junto ao 3º Juizado
Especial Criminal da Comarca de São Luís/MA, no período de 18/03/13 a 16/05/13. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE DO
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís, em 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 12:36 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
PORTARIA-CGJ - 8982013
Código de validação: 75950862F3
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 60-A da Lei Complementar n.º
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho
de 2008, etc; R E S O L V E, Designar o Juiz de Direito JOÃO FRANCISCO GONÇALVES ROCHA-51268, Auxiliar de Entrância Final, para responder pelo 9º
Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Comarca de São Luís/MA, no período de 20/03/13 a 18/05/13. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e
cumpra-se. GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís, em 18 de março de 2013.
____________________________________________________________
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 13557
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2013 12:38 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Primeira Turma Recursal Cível e Criminal
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 1º (primeiro) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 1º.04.2013 (segunda-feira):
JUIZ RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
01) RECURSO N.º 1239/12–2 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIZ BROCK
RECORRIDO(A): FLORENCIO HOLANDA DE FREIRE
ADVOGADO(A): Dr. EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
02) RECURSO N.º 1498/12-3 – Itapecuru Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA LIGIA MONTELO PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. NEMESIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
03) RECURSO N.º 1485/12-3 – Santa Luzia do Paruá/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
04) RECURSO N.º 1511/12–3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCA ROCHA DA CONCEIÇÃO
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ADVOGADO(A): Drª. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
05) RECURSO N.º 1384/12-4 – Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CONTANHEDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA DOS REIS CABRAL
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
06) RECURSO N.º 1014/10-– 4 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR COSTA
ADVOGADO(A): Drª. HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
07) RECURSO N.º 1471/12-– 4 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA ANGELICA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. EVERALDO DE RIBAMAR CAVALCANTE E GLEIFFETH NUNES CAVALCANTE
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
08) RECURSO N.º 1516/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): FRANCISCA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
09) RECURSO N.º 1489/12-– 2 – São João dos Patos/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ISMAEL REGO BRASIL
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO COELHO FONTES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
10) RECURSO N.º 1487/12-– 2 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Drª. ANNA KARINA CUNHA DA SILVA
RECORRIDO(A): JOÃO GONÇALO
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
11) RECURSO N.º 1337/12-– 4 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. BENTO RIBEIRO MAIA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
12) RECURSO N.º 1503/12-– 2 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): Drª. TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): JULIA REGO GARRIDO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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13) RECURSO N.º 1501/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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Publicação: 20/03/2013

14) RECURSO N.º 1493/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARE ALVES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
15) RECURSO N.º 1510/12-– 2 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JERÔNIMO ALVES DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
16) RECURSO N.º 1483/12-– 2 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): FRANCISCO RODRIGUES
ADVOGADO(A): Drª. ARIDATA PRISCILA PESSOA DE ASSUNÇÃO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
17) RECURSO N.º 1432/12-– 2 – Magalhães de Almeida/MA
ORIGEM: COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): Drª. JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): AMADEU RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. SEM ADVOGADO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
18) RECURSO N.º 1460/12-– 2 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ANTONIO LOPES NUNES
ADVOGADO(A): Dr. SERRAITT MICHELINE BEZERRA LIMA
RECORRIDO(A): PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO SILVA FERNANDES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
19) RECURSO N.º 1525/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: TEREZA MACÁRIO SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO OBOE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): Dr. SIDNEY GUERRA REGINALDO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
20) RECURSO N.º 837/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Drª. EXPEDITA SUANY LEITE SILVA CORREA E YURI BRITO CORREA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
21) RECURSO N.º 1484/12-– 2 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
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RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Dr. GUILHERME FERNANDES SOUZA SILVA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADO(A): Dr. PLACIDO ANTUNES CARVALHO ROCHA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
22) RECURSO N.º 1529/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): Drª. JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): LUZIA FRANCISCA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
23) RECURSO N.º 1524/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. ANA PATRICIA BARBOSA CARVALHO
RECORRIDO(A): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
24) RECURSO N.º 1500/12-– 2 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO GE S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS REZENDE ANDRADE JUNIOR
RECORRIDO(A): ARCANJA GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
25) RECURSO N.º 1395/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): GERSON MENDES
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
26) RECURSO N.º 1523/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: TEREZINHA PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO GENTIL DE GALIZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
27) RECURSO N.º 1517/12-– 2 – Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Drª. ROSÁLIA AZEVEDO RIBEIRO PINHO
RECORRIDO(A): MARIA SALETE COSTA
ADVOGADO(A): Drª. SCHEILA MARIA DE ARAUJO ROCHA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
28) RECURSO N.º 1498/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): PERPETUA BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
29) RECURSO N.º 1390/12-– 2 – São Luís Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA E OUTRO
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
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ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA E OUTRO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
30) RECURSO N.º 1515/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FLAVIO HENRIQUE AZEVEDO BORGES
RECORRIDO(A): RAIMUNDO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

31) RECURSO N.º 824/12-– 2 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARINA BASTOS DO POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): OSVALDO VENÇA DA SANTA CRUZ
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
32) RECURSO N.º 1303/12-– 2 – Humberto de Campos/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: BANCO BCV S/A ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. ELTONS MELO
RECORRIDO(A): ALDENIRA SILVA LISBOA
ADVOGADO(A): Dr. JORGE LUIS TINOCO SOUZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
33) RECURSO N.º 1508/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): AVELINO FERNANDES PIRES
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
34) RECURSO N.º 1505/12-– 2 – São Luís Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ELENA DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMILSSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
35) RECURSO N.º 958/11-– 4 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): EXPEDITO LOPES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
36) RECURSO N.º 1474/12-– 4 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): EDITE ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Drª. ELEANDRA SILVA PASSOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
37) RECURSO N.º 1311/12-– 2 – Carutapera/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: ANTONIA DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): Drª. SUELI PEREIRA DIAS
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
38) RECURSO N.º 1477/12-– 2 – Tuntum/MA
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ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. RHICARDDO H. A. B. COSTTA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
39) RECURSO N.º 1369/12-– 2 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
40) RECURSO N.º 1367/12-– 2 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): ERMELINA SILVA DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
41) RECURSO N.º 962/11-– 4 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRO
RECORRIDO(A): ESPEDITA CARVALHO SANTANA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
42) RECURSO N.º 1476/12-– 4 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRO
RECORRIDO(A): ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADO(A): Drª. CINTHIA MIRELLY SOUSA CUNHA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
43) RECURSO N.º 1499/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA DA COSTA ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
44) RECURSO N.º 1508/12-– 3 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ANTONIO LOPES NUNES
ADVOGADO(A): Dr. SERRAITT MICHELINE BEZERRA LIMA
RECORRIDO(A): BANCO BCV S/A ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO TEIXEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
45) RECURSO N.º 1521/12-– 3 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ANTONIO RICARDO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
46) RECURSO N.º 1463/12-– 3 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
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ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): AGENOR LIMA AGUIAR
ADVOGADO(A): Dra. SEM ADVOGADO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
47) RECURSO N.º 1515/12-– 3 – Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): HELSENIR DE MARIA MOREIRA VIANA
ADVOGADO(A): Dr. MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
48) RECURSO N.º 1465/12-– 3 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO RAIMUNDO LIMA DINIZ
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
49) RECURSO N.º 1485/12-– 4 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO MOTA BELÉM
RECORRIDO(A): RITA DE CASSIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
50) RECURSO N.º 1482/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): MARIA OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
JUIZ RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
51) RECURSO N.º 1507/12–2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): AVELINO SOARES CAMPOS
ADVOGADO(A): Drª. SAMIA LINE SANTOS REIS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
52) RECURSO N.º 1506/12-2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): OTAVIANO FRANCO DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
53) RECURSO N.º 1496/12-2 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: JOSÉ DE MOURA
ADVOGADO(A): Dr. BENTO RIBEIRO MAIA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
54) RECURSO N.º 1464/12–2 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO ANTONIO COSTA POLARY
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RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Drª. JULIANA CASTELO BRANCO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
55) RECURSO N.º 1449/12-2 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): DOMINGOS MARCOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
56) RECURSO N.º 1486/12-–1 – Bacuri/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: BANCO BARDESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): ATEVALDO COSTA SILVA
ADVOGADO(A): Drª. HILDA FABÍOLA MENDES RÊGO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
57) RECURSO N.º 1476/12-– 1 – Barão de Grajaú/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ MARIA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. PABLO ENRIQUE ALMEIDA ALVES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
58) RECURSO N.º 1460/12-– 1 – Vitória do Mearim/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORIA DO MEARIM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA FRANCISCA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
59) RECURSO N.º 1502/12-– 5 – São Domingos do Azeitão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARLIETE GUIMARÃES MARTINS
ADVOGADO(A): Drª. LUCIANE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
60) RECURSO N.º 1489/12-– 5 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: MARIA LUCIMAR RODRIGUES DE AGUIAR
ADVOGADO(A): Dr. BENTO RIBEIRO MAIA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Drª. LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
61) RECURSO N.º 1443/12-– 5 – Cedral/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Drª. JULIANA CASTELO BRANCO E OUTROS
RECORRIDO(A): EULINA TRINDADE MOTA
ADVOGADO(A): Dr. MARCO AURÉLIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
62) RECURSO N.º 1543/12-– 5 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO/ BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA/ FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO/ BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA/ FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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63) RECURSO N.º 1447/12-– 1 – Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ELVINA RAMOS SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
64) RECURSO N.º 1504/12-– 2 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): SEBASTIANA DA SILVA CRUZ
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
65) RECURSO N.º 1447/12-– 2 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): CESÁRIO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
66) RECURSO N.º 1519/12-– 3 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. DJALMA SILVA JUNIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE ARAÚJO SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
67) RECURSO N.º 1556/12-– 3 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BV FINANCEIRA
ADVOGADO(A): Dr. RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
68) RECURSO N.º 1394/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): Dr. REGINALDO MATIAS DA SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
69) RECURSO N.º 1304/12-– 4 – Anajatuba/MA
ORIGEM: COMARCA DE ANAJATUBA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA RAIMUNDA BARBOSA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ANTONIO DE CASTRO MENDES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
70) RECURSO N.º 1526/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. GIORISMAR MACHADO DOS SANTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
71) RECURSO N.º 1454/12-– 1 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 185 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
ADVOGADO(A): Drª. TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): ANTONIO FERNANDES LIMA
ADVOGADO(A): Dr. SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

72) RECURSO N.º 1517/12-– 1 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): DOMINGAS MADALENA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
73) RECURSO N.º 1491/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
74) RECURSO N.º 1506/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JULIETA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ALEX BARROSO LEAL
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
75) RECURSO N.º 74/13-– 5 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
76) RECURSO N.º 1383/12-– 2 – São Luiz Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIZ GONZAGA
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DIAS
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dra. LUANA COSTA LIVEIRA
2º RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
77) RECURSO N.º 1459/12-– 3 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
78) RECURSO N.º 708/11-– 4 – Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE RIBAMAR MARQUES
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
79) RECURSO N.º 1534/12-– 3 – Coroata/MA
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ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO SILVA FERNANDES
RECORRIDO(A): CAROLINA CARVALHO LOPES
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
80) RECURSO N.º 1526/12-– 3 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANDRE LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): ANTONIA DUARTE DE ASSIS
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
81) RECURSO N.º 1745/12-– 3 – Brejo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BREJO
RECORRENTE: BANCO CACIQUE S/A
ADVOGADO(A): Dr. DELMA MARIA CARREIRA FURTADO/ MIRELLA BRITO ROSA/ JOANA D’ARC S. SANTIAGO RABELO
RECORRIDO(A): MARIA VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
82) RECURSO N.º 1509/12-– 3 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: RAIUNUNDA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO MORES DOURADO NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
83) RECURSO N.º 1432/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): DEUZUITA RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. GEORGE AMILCAR SOUSA DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
84) RECURSO N.º 623/12-– 5 – Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOU/ MAURO HENRIQUE SILVA DE AQUINO
RECORRIDO(A): HAIDÊ LUCIA LAGO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
85) RECURSO N.º 1501/12-– 5 – Santo Antonio dos Lopes/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: BANCO BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dra. LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA FERREIRA DE AMORIM SILVA
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
86) RECURSO N.º 1277/12-– 5 – Itapecuru - mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: ALZIRA MOREIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. RAPHAEL PENHA HERMANO/ ALESSANDRA MARIA VIGINIA F. CUNHA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOHELSON OLIVEIRA GOMES/ HASSAN OKA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
87) RECURSO N.º 1280/12-– 4– Itapecuru- mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU - MIRIM
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S/A
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ADVOGADO(A): Dr. SERGIO VERAS MEIRELES/ RAIMUNDO NONATO MEIRELES
RECORRIDO(A): MARCEL ALGARVES CARDOSO
ADVOGADO(A): Dr. NAGIP QUEIROIZ MOREIRA LIMA NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

88) RECURSO N.º 97/11-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO(A): Dr. VERA LUCIA SILVA DE SOUSA
RECORRIDO(A): ROSILENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. SAMIA LINE SANTOS REIS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
89) RECURSO N.º 1451/12-– 1 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCO JOSE DE CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
90) RECURSO N.º 1482/12-– 1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BGM S/A
ADVOGADO(A): Dra. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRENTE(A): MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BGM S/A
ADVOGADO(A): Dra. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
91) RECURSO N.º 1484/12-– 1 – Itapecuri -Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU - MIRIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. HASSA OKA FILHO
RECORRIDO(A): MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. NEMESIO RIBEIRO GOIS JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
92) RECURSO N.º 1505/12-– 1 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dra. LIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Drª. GLAUCIA COSTA BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
93) RECURSO N.º 1492/12-– 5 – São bento/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LUCIENE DE JESUS PACHECO
ADVOGADO(A): Dr. FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
94) RECURSO N.º 1423/12-– 5 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO GREGORIO CHAVES NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
95) RECURSO N.º 1487/12-– 5 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
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RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRENTE(A): MARIA LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dra. LUANA COSTA DE OLIVEIR LUSTOZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
96) RECURSO N.º 1480/12-– 5 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ABDONARIO FILHO DE BRITO
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
97) RECURSO N.º 1515/12-– 3 – Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MIGUEL DE SOUSA MACHADO
ADVOGADO(A): Dr. ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRÉ
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
98) RECURSO N.º 1442/12-– 3 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): TERESA RODA SO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
99) RECURSO N.º 1301/12-– 3 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. ALDINEI ABREU FARIAS
RECORRIDO(A): DR. EDILSON DE OLIVEIRA BARROS
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
100) RECURSO N.º 1177/11-– 1 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. RHICARDDO H. A. B. COSTTA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
JUIZ RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
101) RECURSO N.º 1759/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA LETICIA GINO
ADVOGADO(A): Dr(a). CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
102) RECURSO N.º 1724/12-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LUIZ DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr(a). LUCIANO BARROS DE BRITO
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
103) RECURSO N.º 1712/12-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LUIZ DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr(a). LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
104) RECURSO N.º 1731/12-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a). TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
105) RECURSO N.º 1767/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a). TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
106) RECURSO N.º 1709/12-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
RECORRIDO(A): LUIZA PEREIRA ASSUNÇÃO
ADVOGADO(A): Dr(a) LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
107) RECURSO N.º 1725/12-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
108) RECURSO N.º 1737/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr(a). LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
109) RECURSO N.º 1739/12-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
110) RECURSO N.º 1730/12-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): DOMINGOS ALVES BARBOSA
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
111) RECURSO N.º 1735/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
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ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDO ALMEIDA TELES
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
112) RECURSO N.º 1742/12-1 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): MARTINHO CALIXTO
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCO LEANDRO GOMES DE SOUSA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
113) RECURSO N.º 1748/12-4 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): BENEDITA MARTINS
ADVOGADO(A): Dr(a). WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
114) RECURSO N.º 1737/12-4 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO ARIBALDO BARBOSA
ADVOGADO(A): Dr(a) CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
115) RECURSO N.º 1786/12-3 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BENEDITA ROSIANE MORAIS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr(a) GEORGE VINICIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). RUBENS GASPAR SERRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
116) RECURSO N.º 1732/12-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr(a) LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
117) RECURSO N.º 1880/12-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
118) RECURSO N.º 1773/12-3 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) JULIANA CASTELO BRANCO E JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCOS LEANDRO GOMES DE SOUSA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
119) RECURSO N.º 1739/12-1 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO MARCANTIL DO BRASIL S/A
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ADVOGADO(A): Dr(a) LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): Dr(a). FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

120) RECURSO N.º 1755/12-2 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) JOAQUIM DE JESUS SANTOS SOUSA
RECORRIDO(A): VITOR BOA VIDA
ADVOGADO(A): Dr(a). WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
121) RECURSO N.º 1765/12-4 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RECORRIDO(A): CANTUARIA MERANDULINA DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr(a). CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
122) RECURSO N.º 1751/12-1 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): VITOR BOA VIDA
ADVOGADO(A): Dr(a) WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
123) RECURSO N.º 1747/12-2 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO(A): Dr(a) KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
124) RECURSO N.º 1731/12-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
125) RECURSO N.º 1729/12-5 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): ANTONIA ARAUJO CHAVES COSTA
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCIO DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
126) RECURSO N.º 1760/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr(a) LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
127) RECURSO N.º 1713/12-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ANTONIO CARDOSO DA SILVA
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ADVOGADO(A): Dr(a) LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

128) RECURSO N.º 1883/12-4 – BACURI/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): DESONITA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr(a) HULGO FERNANDO SOUSA BOUÉRES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
129) RECURSO N.º 1885/12-2 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LUIS CARLOS LAURENÇO E CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a) SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
130) RECURSO N.º 1743/12-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) URBANO VITALINO DE MELO NETO
RECORRIDO(A): ADÃO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
131) RECURSO N.º 1764/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a) TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
132) RECURSO N.º 1729/12-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARGARIDA CRUZ DO CARMO LIMA
ADVOGADO(A): Dr(a) LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
133) RECURSO N.º 1762/12-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LUIS CARLOS LAURENÇO E CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a) CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
134) RECURSO N.º 1795/12-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LUIS CARLOS LAURENÇO E CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSE BENDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a). CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
135) RECURSO N.º 1776/12-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LUIS CARLOS LAURENÇO E CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a). CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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136) RECURSO N.º 1796/12-1 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr(a). LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

137) RECURSO N.º 1811/12-4 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO MORADA S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILTON ROVERI
RECORRIDO(A): MARIA RABELO FONTINELI
ADVOGADO(A): Dr(a) LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
138) RECURSO N.º 1868/12-1 – BACURI/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) CELSO MARCON
RECORRIDO(A): DJAIR SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr(a). MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
139) RECURSO N.º 1655/12-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOANA VIEIRA DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO(A): Dr(a). HILDA DO NACIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
140) RECURSO N.º 1686/12-3 – EUGÊNIO BARROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a) DOROTH CARVALHO DA COSTA E YARA S. BATISTA DE MACEDO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
141) RECURSO N.º 1835/12-3 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): MARIA DE FATIMA SILVA VELOSO
ADVOGADO(A): Dr(a) CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA E MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
142) RECURSO N.º 1763/12-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSE DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Dr(a). TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
143) RECURSO N.º 1906/12-3 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: ETEVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr(a) DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
144) RECURSO N.º 1660/12-4 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
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RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ESPEDITO JOAQUIM DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): Dr(a) IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
145) RECURSO N.º 1573/12-2 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): SEBASTIANA ROSA MENDES
ADVOGADO(A): Dr(a) EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
146) RECURSO N.º 1578/12-4 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: HERCULANO RIBEIRO DE AQUINO
ADVOGADO(A): Dr(a) JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RECORRIDO(A): BANCO BGN S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) LUIS CARLOS LAURENÇO E CELSO DAVID ANTUNES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
147) RECURSO N.º 1881/12-4 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RECORRIDO(A): FELIX PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a) DAVID ROCHA MARTINS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
148) RECURSO N.º 1872/12-5 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: GABRIEL GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr(a) DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
149) RECURSO N.º 1861/12-1 – SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARISA SOARES FLORISA PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr(a) MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
150) RECURSO N.º 1867/12-1 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: JOÃO JOSÉ BARBOSA
ADVOGADO(A): Dr(a) DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a) FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
Rachel Béliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 2 (dois) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 2.04.2013 (terça-feira):
JUIZ RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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01) RECURSO N.º 1497/12–3 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS REZENDE ANDRADE JUNIOR
RECORRIDO(A): MARIA RAIMUNDA DA SILVA DIAS
ADVOGADO(A): Dr. ARNOLDO DE ASSIS BASTOS SEGUNDO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
02) RECURSO N.º 1484/12-3 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): GESSI COSTA SILVA PEDROSA
ADVOGADO(A): Dr. VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
03) RECURSO N.º 1435/12-1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO JEFFERSON MACAHDO SILVA
RECORRIDO(A): MARIA JÚLIA DOS SANTOS BRITO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
04) RECURSO N.º 1544/12–3 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO GE S/A
ADVOGADO(A): Drª. ANA PATRICIA BARBOSA CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
05) RECURSO N.º 1486/12-4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BARDESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARCELINO SOUSA BARRETO
ADVOGADO(A): Drª. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
06) RECURSO N.º 1487/12-– 4 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA GORETE SOARES DE CASTRO BEZERRA
ADVOGADO(A): Drª. IGO ALVES LACERDA DE LIMA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
07) RECURSO N.º 1424/12-– 1 – Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): Dr. FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): BENEDITO RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO F. VERNALHA ZIMBRES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
08) RECURSO N.º 1508/12-– 4 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MARIA DA PIEDADE LIMA BARROS
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
09) RECURSO N.º 1531/12-– 3 – Santo Antonio dos Lopes/MA
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ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Drª. LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA JOSÉ CAVALCANTE BARROS
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

10) RECURSO N.º 1464/12-– 3 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA CARDOSO CASEMIRO
ADVOGADO(A): Dr. GLEIFFETH NUNES CAVALCANTE
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
11) RECURSO N.º 1479/12-– 1 – Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): TEREZINHA DE JESUS LEMOS COSTA
ADVOGADO(A): Dr. MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
12) RECURSO N.º 1517/12-– 4 – Dom Pedro/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): WILSON SANTOS COSTA
ADVOGADO(A): Drª. STÉPAHNY BRANDÃO DE SOUSA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
13) RECURSO N.º 1518/12-– 4 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS COSTA CARVALHO
RECORRIDO(A): MARIA ANGELICA FERNADES DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
14) RECURSO N.º 1530/12-– 3 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. URBANO VITALINO DE MELO NETO
RECORRIDO(A): ANTONIO DOMINGOS SOBRINHO
ADVOGADO(A): Drª. CINTHIA MIRELLY SOUSA CUNHA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
15) RECURSO N.º 1541/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): TEREZINHA FERREIRA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. REGINALDO MATIAS DA SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
16) RECURSO N.º 1327/12-– 1 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: EVANGELINA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. BENTO RIBEIRO MAIA
RECORRIDO(A): BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
17) RECURSO N.º 1489/12-– 3 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
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ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARGARIDA SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO MOTA BELÉM
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

18) RECURSO N.º 1055/10-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO OBOÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): Dr. SIDNEY GUERRA REGINALDO
RECORRIDO(A): JOSÉ LEOPOLDINO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
19) RECURSO N.º 1491/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA LETICIA GINO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
20) RECURSO N.º 1480/12-– 3 – Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTROS
RECORRIDO(A): AMADA BARBOSA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Drª. LIDIANNE NAZARÉ P. CAMPOS CARDOSO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
21) RECURSO N.º 1016/10-– 4 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS EDUARDO BRANCO DE MATOS
RECORRIDO(A): MARIA SARAIVA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
22) RECURSO N.º 1451/12-– 4 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB E OUTROS
RECORRIDO(A): RAIMUNDA NONATA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ DE RIBAMAR LAUAND FONSECA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
23) RECURSO N.º 1510/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
24) RECURSO N.º 1509/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. EXPEDITA SUANY LEITE SILVA CORREA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
25) RECURSO N.º 1487/12-– 1 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. HUGO NEVES DE M. ANDRADE
RECORRIDO(A): BENEDITO CARVALHO DE ABREU
ADVOGADO(A): Dr. NEMESIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
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RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
26) RECURSO N.º 1368/12-– 4 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARE ALVES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
27) RECURSO N.º 1491/12-– 4 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: PEDRO DE BRITO
ADVOGADO(A): Dr. JOSUÉ GUSTAVO OLIVEIRA VIANA
RECORRIDO(A): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. MANUELA SARMENTO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
28) RECURSO N.º 1291/12-– 4 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): LEONORA DE ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
29) RECURSO N.º 1502/12-– 3 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ROSA ALVES CAMPOS
ADVOGADO(A): Dr. WILKER DE SOUSA MATOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
30) RECURSO N.º 1532/12-– 4 – Buriti Bravo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI BRAVO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. ARMANDO COIMBRA
RECORRIDO(A): SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO(A): Drª. SILVIA CHRYSTIANE CORREA SILVA PESSOA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
31) RECURSO N.º 1445/12-– 4 – Bacuri/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): PEDRO MILITÃO DA COSTA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. HILDA FABÍOLA MENDES RÊGO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
32) RECURSO N.º 1494/12-– 3 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. ERNESTO MARSIGLIA PIOVESAN E OUTROS
RECORRIDO(A): FIRMINA MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. HENRIQUE ROOSEVELT OLIMPIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
33) RECURSO N.º 1503/12-– 3 – Monção/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ RORIZ JUNIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. SEM ADVOGADO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
34) RECURSO N.º 964/11-– 4 – Tuntum/MA
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ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): FRNACISCO BARROS
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
35) RECURSO N.º 1422/12-– 4 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): PEDRO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
36) RECURSO N.º 1438/12-– 1 – Vitória do Mearim/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LAURA PINTO SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
37) RECURSO N.º 779/11-– 4 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI E OUTROS
RECORRIDO(A): ILDA FRANCISCA DA COSTA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. NEMESIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
38) RECURSO N.º 1472/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOÃO SANTANA GOMES
ADVOGADO(A): Dr. REGINALDO MATIAS DA SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
39) RECURSO N.º 1401/12-– 3 – Sucupira do Norte/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO VOTORNATIM S/A
ADVOGADO(A): Drª. TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): ZELITA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
40) RECURSO N.º 1284/12-– 1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO SILVA FERNANDES
RECORRIDO(A): BORGES VIEIRA DE MELO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
41) RECURSO N.º 1521/12-– 1 – Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): ARISTIDE SANTOS GUIMARÃES
ADVOGADO(A): Drª. MARIA CELESTE SANTOS SOUSA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
42) RECURSO N.º 1033/12-– 1 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO BATISTA DE MACEDO
ADVOGADO(A): Dr. BENTO RIBEIRO MAIA
RECORRIDO(A): BANCO SCHAHIN S/A
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ADVOGADO(A): Dr. ELTONS MELO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
43) RECURSO N.º 1516/12-– 1 – São Bernardo/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ CORREIA LIMA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. RAFAEL PINTO ALENCAR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
44) RECURSO N.º 128/13-– 2 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: JOSÉ COSTA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO SILVA FERNANDES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
45) RECURSO N.º 74/13-– 2 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALTER CORREIA LIMA FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
46) RECURSO N.º 68/13-– 3 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ FERNANDO AROUCHA PESSOA
ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. SEM ADVOGADO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
47) RECURSO N.º 72/13-– 2 – Codó/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODÓ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. MÔNICA CERQUEIRA LOPES
RECORRIDO(A): VALBER LUCIO VIEIRA CHAVES
ADVOGADO(A): Dr. WILSON LACERDA NETO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
48) RECURSO N.º 71/13-– 2 – Guimarães/MA
ORIGEM: COMARCA DE GUIMARÃES
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): RONALDO NUNES FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. DUCIVAL PEREIRA DIAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
49) RECURSO N.º 71/13-– 4 – Monção/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): AURIZETE PINHEIRO COSTA
ADVOGADO(A): Dr. SEM ADVOGADO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
50) RECURSO N.º 71/13-– 5 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR BARROS
ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI E OUTROS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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01) RECURSO N.º 103/2013-5 – Santo Antonio dos Lopes /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: ALZIRA MOURA DE SOUSA
ADVOGADO(A): WALTER FERNANDES FRANÇA
RECORRIDO(A): CIFRA S/S CRÉDITOS , FINANCIMENTOS E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): STEPHANY BRANDÃO DE SOUSA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
02) RECURSO N.º 120/2013-2 – Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BGN S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
03) RECURSO N.º 124/2013-3 –Pedreiras //MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
04) RECURSO N.º103 /2013-2 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
ADVOGADO(A): STÉPHANY BRANDÃO DE SOUSA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
05) RECURSO N.º118 /2013-3 –Coelho neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
06) RECURSO N.º107 /2013-4 –Presidente Dutra /MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSE MENDES JOSUE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
07) RECURSO N.º104 /2013-1 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO SILVA
RECORRIDO(A): AMBROSIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
08) RECURSO N.º62 /2013-1 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SAÕ DOINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO(A): RAFAELLA VERAS E SILVA LEBRE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
09) RECURSO N.º97 /2013-5 – Lago da Pedra/MA
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ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): URBANO VITALINO DE MELO NETO
RECORRIDO(A): ADÃO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
10)RECURSO N.º96 /2013-3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): URBANO VITALINO DE MELO NETO
RECORRIDO(A): ADÃO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
11) RECURSO N.º10 /2013-5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LUZINETE DOS SANTOS MESQUITA
ADVOGADO(A): LUIS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
12) RECURSO N.º 9 /2013-4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): FRANSCISCO FERREIRA SAMPAIO
ADVOGADO(A): FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
13) RECURSO N.º102 /2013- 5– Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO GUEDES
RECORRIDO(A): FRANCISCA PEREIRA
ADVOGADO(A): EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
14) RECURSO N.º65/2013-1 – Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ANTONIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MANOEL DE SOUSA VALE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
15) RECURSO N.º12 /2013-1 – Zé doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE:BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO ROCHA MENDES
ADVOGADO(A): ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
16) RECURSO N.º1473 /2012-5 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MOIZES LUIS RODRIGUES
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO BARBOZA DE SOUZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
17) RECURSO N.º13 /2013-3 – Zé doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARE FERREIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
18) RECURSO N.º10 /2013-3 – Dom PedroMA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): ELVINA PACHECO RODRIGUES
ADVOGADO(A): STEFANIA RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
19) RECURSO N.º12 /2013-3 – Zé doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZE DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): GIDALIAS JAQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
20) RECURSO N.º11 /2013-4 – Zé doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZE DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARE FERREIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
21) RECURSO N.º97 /2013-2 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): DAVID DOS REIS ALMEIDA
ADVOGADO(A): VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
22) RECURSO N.º70 /2013-4 – Codo/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
23) RECURSO N.º136/-2013 –1- Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): RAIMUNDA OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO(A): ANAMARIA SALES DE CASTRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
24) RECURSO N. º136/-2013 –1- Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO CIFRA S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): CANDIDA ALVES DA COSTA
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS MOUSINHO DO LAGO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
25) RECURSO N.º67 /2013-3 –Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): JEANICE CARVALHO GONÇALVES
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
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ADVOGADO(A): MARITÔNIA FERREIRA SÁ
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
26) RECURSO N.º52 /2013-5 –Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTROZA
RECORRIDO(A): LUCIANA DIAS CARDOSO
ADVOGADO(A): DANIELLE DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
27) RECURSO N.º53 /2013- 4– Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANC MATONE S/A
ADVOGADO(A): PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
RECORRIDO(A): MAURO ALVES DA SLVA
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
28) RECURSO N.º23 /2013-3 –Colinas /MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): LUIZ GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
29) RECURSO N.º31 /2013-1 – São Luis gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO(A): FRANCISCA MARLUCIDA DE M. C. VIANA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
30) RECURSO N.º24 /2013-3 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): IRACI GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
31) RECURSO N.º 27/2013-2 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VERGEM GRANDE
RECORRENTE: MARIA DO NAZARE DOS ANJOS
ADVOGADO(A): NEMESIO RIBEIRO GOIS JUNIOR
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO GREGORIO CHAVES NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
32) RECURSO N.º30 /2013-4 –São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): MANOEL DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
33) RECURSO N.º30 /2013-2 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): ALESSANDRA BARBALHO SOUZA
RECORRIDO(A): CONSTANCIA ROSA DA CONCEIÇÃO SANTOS
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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34) RECURSO N.º19 /2013-4 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LOURENÇO/CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSINA GALVÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): YARA S. BATISTA DE MACEDO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
35) RECURSO N.º50 /2013-5–Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANC BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): VITOR TEIXEIRA
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
36) RECURSO N.º26/2013-5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOAO SANTANA GOMES
ADVOGADO(A): REGINALDO MATIAS DA SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
37) RECURSO N.º 28/2013-1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): AMANDA MARIA ASSUNÇÃO MOURA
RECORRIDO(A): FRANCISCA ALMEIDA AZEVEDO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
38) RECURSO N.º27 /2013-3 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): ANTONIO GREGORIO CHAVES NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
39) RECURSO N.º135 /2013-1 – Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ORLANDA LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUIS MARCOS P. ESPINDOLA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
40) RECURSO N.º133 /2013- 3– Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): ANISIO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO(A): GEOFRE SARAIVA NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
41) RECURSO N.º101 /2013-3 – Santo Antonio dos Lopes/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): JOSE MENDES JOSUÉ
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
42) RECURSO N.º105/2013-4 – Santo Antonio dos Lopes/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): JOSE MENDES JOSUÉ
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43) RECURSO N.º 105/2013-2 – Pocao de PedrasMA
ORIGEM: COMARCA DE POCAO DE PEDRAS
RECORRENTE: BANCO CACIQUE S/A
ADVOGADO(A): JOANA D’ARC S. SANTIAGO RABELO
RECORRIDO(A): MARIA EDILZE MACIEL MOREIRA
ADVOGADO(A): ELIAS ELOI SOUSA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

44) RECURSO N.º75 /2013-1 – Matinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): FLAVIO HENRIQUE AZEVEDO BORGES
RECORRIDO(A): ATAN LEAL PENHA
ADVOGADO(A): FRANCISCO GILVAN GOMES JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
45) RECURSO N.º125 /2013-3 –Coroata/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSE CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
46) RECURSO N.º126/2013-5 – Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): TEREZINH A DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): DIOGENES MEIRELES MELO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
47) RECURSO N.º116 /2013-3 – Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): CARLA MAYARA SAID PINHEIRO
RECORRIDO(A): NILSA DE ARAUJO FREITAS
ADVOGADO(A): DIOGENES MEIRELES MELO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
48) RECURSO N.º32 /2013- 1– São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BV FINANCEIRA
ADVOGADO(A): CELSO MARCONI
RECORRIDO(A): CICERA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): HENRIQUE ROOSELT OLIMPIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
49) RECURSO N.º 26 /2013-3 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A):RAIMUNDO CARVALHO COLINS
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
50) RECURSO N.º13/2013-5 – Santa Luzia /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ELIS PORACIO DA SILVA
ADVOGADO(A): YANNE LOPES SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
JUIZ RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
01) RECURSO N.º 1875/2012-3 – BURITI BRAVO /MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI BRAVO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FREDERICO FRANCISCO FERREIRA NETO
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ADVOGADO(A): JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
02) RECURSO N.º 1836/2012-5 – Sucupira Do Norte/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA MENDES DA SILVA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
03) RECURSO N.º 1899/2012-4 –Pindaré - Mirim /MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ MIRIM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): MARIA ROSA MARCIEL
ADVOGADO(A): ANELISE BUSS MEURER
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
04) RECURSO N.º1838 /2012-1 – Eugenio Barros/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
05) RECURSO N.º1619 /2012-5 –Humberto de Campos/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): DOMINGOS PEDRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA / WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
06) RECURSO N.º1860 /2012-1 – Eugenio Barros/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): TIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
07) RECURSO N.º1865 /2012-5 – Eugenio Barros/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): SEBASTIÃO MORAIS DA SILVA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
08) RECURSO N.º1727 /2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): CARLA GRACIETE SILVA VALE/ NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
09) RECURSO N.º1882 /2012-1 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO GUEDES
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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10)RECURSO N.º1917 /2012-3 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FRANCISCO SALINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
11) RECURSO N.º1619 /2012-2 – São Bento/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES MELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACEDO GUTERRES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
12) RECURSO N.º1577 /2012-5 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO LUIS
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
13) RECURSO N.º1882 /2012- 5– Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO CIFRA S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSE BARBOSA LIMA
ADVOGADO(A): RHICARDDO H. A. B. COSTTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
14) RECURSO N.º1654 /2012-1 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): PEDRO CRUZ SALAZAR
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
15) RECURSO N.º1878 /2012-4 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DE PARUA
RECORRENTE:BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A):FAUSTA SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO BORRALHA JUNIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
16) RECURSO N.º1915 /2012-3 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
17) RECURSO N.º1860 /2012-3 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): TEREZA ROSA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
18) RECURSO N.º1579 /2012-4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
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RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): SAMIA LINE SANTOS REIS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
19) RECURSO N.º1615 /2012-1 – MOCAO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MOCAO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): JOANA BARROS MATOS
ADVOGADO(A): IZA RAQUEL OLIVEIRA DE GALIZA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
20) RECURSO N.º1626 /2012-4 – SAO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SAO BENTO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): LAURO MIRANDA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA MACEDO GUTERRES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
21) RECURSO N.º1605 /2012-3 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOSE MENDES JOSUE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
22) RECURSO N.º1567 /2012-4 – Pastos bons/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): ANTONIO GOMES VIEIRA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARRO NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
23) RECURSO N.º1560/-2012 –5/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA DA COSTA ARAUJO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
24) RECURSO N.º1558 /2012-1 –Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA DA COSTA ARAUJO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
25) RECURSO N.º1893 /2012-4 –Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): GUSTAVO SANTOS SIMÃO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
26) RECURSO N.º1843 /2012-5 –Carutapera/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
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RECORRIDO(A): HILDA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO(A): EDUARDO JOSE H. DE A. ALMEIDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

27) RECURSO N.º1920 /2012- 3– Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANC BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO SABINO DO NASCIMENTO
RECORRIDO(A): FRANCISCO SABINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
28) RECURSO N.º1634 /2012-3 –Santa luzia /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): ZENÓBIA DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RELATORANE SOUSA DE HOLANDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
29) RECURSO N.º1889 /2012-2 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO GUEDES
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
30) RECURSO N.º1857 /2012-2 – Buriti Bravo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI BRAVO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): MARIA CLENIE ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
31) RECURSO N.º 1691/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LOURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): PEDRO CRUZ SALAZAR
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
32) RECURSO N.º1737 /2012-2 –Rosario/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSARIO
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSE RIBAMAR SILVA
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
33) RECURSO N.º1769 /2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUANA CASTRO OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
34) RECURSO N.º1740 /2012-5 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
35) RECURSO N.º1864 /2012-1 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
36) RECURSO N.º1869/2012-5 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
37) RECURSO N.º 1869/2012-1 – Santa Luzia do Parua /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): OTAVIO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
38) RECURSO N.º1876 /2012-1 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA VILANIR GOMES SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
39) RECURSO N.º1870 /2012-2 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS FEITOSA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
40) RECURSO N.º1900 /2012- 3– Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: TEODORA MELO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
41) RECURSO N.º1849 /2012-4 – Sucupira do Norte/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FURTUNATO RODRIGUES BRANDÃO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
42) RECURSO N.º1853 /2012-4 – Carutapera/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: JOSE DA LUZ
ADVOGADO(A): ADRIANA SILVA CARVALHO
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
43) RECURSO N.º 1845/2012-2 – Eugenio Barros/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
44) RECURSO N.º1843 /2012-2 – Buriti Bravo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITO BRAVO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): MARIA CLENIR ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
45) RECURSO N.º1874 /2012-5 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
46) RECURSO N.º1878 /2012-2 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): GLEICIANE PEREIRA PINTO
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
47) RECURSO N.º1883 /2012-2 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): CELSO MARCONI
RECORRIDO(A): VICENTINA MARQUES DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO(A): ROBERTO BORRALHO JUNIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
48) RECURSO N.º1901 /2012- 3– Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS FEITOA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
49) RECURSO N.º 1877 /2012-4 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS FEITOSA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A):BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
50) RECURSO N.º1862 /2012-1 – Santa Luzia do Parua/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: TEODORA MELO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
Rachel Béliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 5 de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 5.04.2013 (sexta-feira):
JUIZ RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
01) RECURSO N.º 2/2013-3 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS /MA
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ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

02) RECURSO N.º 1769/2012-5 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
1º RECORRENTE: BANCO BMG
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
2º RECORRENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRIDO: BANCO BMG
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
03) RECURSO N.º 1658/2012-3 –SÃO DOMINGOS /MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): TERESINHA CAETANO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
04) RECURSO N.º 5/2013-2 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO(A): KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
05) RECURSO N.º 1670/2012-3 – Presidente Dutra/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: JULIA COSTA CAMPOMORI
ADVOGADO(A): JULIA COSTA CAMPOMORI
RECORRIDO(A): MARIA RICARDO DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSE MENDES JOSUE
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
06) RECURSO N.º 1625/2012-5 –SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES/ LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA RODRIGUES MADEIRO
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERSAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
07) RECURSO N.º 5/2013-4 –MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSE BARBOSA BARROS
ADVOGADO(A): MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
08) RECURSO N.º 1853/2012-3 –PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): ANTONIO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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09) RECURSO N.º 1806/2012-5 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

10) RECURSO N.º 1831/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO LUIS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
11) RECURSO N.º 6/2013-2 – URBANO SANTOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO DOS SANTOS
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO
ADVOGADO(A): JOSE LUIS DA SILVA SANTANA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
12) RECURSO N.º 7/2013-3 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ANTONIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GENIVALDO SOUSA DE QUEIROZ
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
13) RECURSO N.º 1645/2012-4 –CHAPADINHA /MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): EDVAN DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADO(A): ILMAR MOTA SOUZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
14) RECURSO N.º 1755/2012-1 –COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
15) RECURSO N.º1759/2012-2 –ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): ABDALA COLINS
ADVOGADO(A): AYRTON DE MORAIS PESSOA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
16) RECURSO N.º 1771/2012-4 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DARIAS PINHEIRO
ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
17) RECURSO N.º 1762/2012-2 –TURIAÇU /MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
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RECORRENTE: BANCO BOM SUCESSO
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): JOSE PEREIRA LOPES
ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
18) RECURSO N.º 1772/2012-4 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA FARIAS PINHEIRO
ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
19) RECURSO N.º 1677/2012-5– PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO LUIS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
20) RECURSO N.º 1707/2012-3 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): DEIJAIME LEITE VIANA
ADVOGADO(A): ROMULO SILVA DE MELO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
21) RECURSO N.º1675/2012-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO: ANTONIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DOS SANTOS MENEZES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
22) RECURSO N.º 1818/2015-5 – GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
ORIGEM: COMARCA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO PEREIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
23) RECURSO N.º 1767/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): TEREZINHA DE SOUSA E SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
24) RECURSO N.º 1757/2012-1 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA BARBOSA CUNHA
ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
25) RECURSO N.º 1750/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
1º RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 216 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

2º RECORRENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A):CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
1º RECORRIDO: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
26) RECURSO N.º1669/2012-3 – PRESIDENTE DUTRAMA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: RAIMUNDO MARCULINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
27) RECURSO N.º 1644/2012-4 – RAPOSA /MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): ALDINEI ABREU FARIAS
RECORRIDO(A): VALDEMAR INACIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARIO SILVIO COSTA CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
28) RECURSO N.º 1627/2012-5 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): NIELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA ADRIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
29) RECURSO N.º1869/2012-3 –SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MAURO GALENO SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
30) RECURSO N.º 1836/2012-2 – SANA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MAURO GALENO SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
31) RECURSO N.º 1659/2012-3 –SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): GUILHERMINA DA SILVA FREITAS
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
32) RECURSO N.º 1660/2012-3 –SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): CELSO MARCONI
RECORRIDO(A): PEDRINA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
33) RECURSO N.º 1623/2012-1 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
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RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
34) RECURSO N.º 1844/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VALADÃO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
35) RECURSO N.º 1834/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: SEBASTIÃO SIRINO LOPES
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
36) RECURSO N.º1835/2012-1– SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: JOSEFA SOARES MARTINS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
37) RECURSO N.º 1874/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MAURO GALENO SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
38) RECURSO N.º 1836/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MAURO GALENO SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
39) RECURSO N.º 1844/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MARIA TORQUATA SOUSA SODRE
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
40) RECURSO N.º 1636/2012-5 –PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOÃO FRANCISCO DE SOUSA MOTA
ADVOGADO(A) YARA S. BATISTA DE MACEDO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
41) RECURSO N.º 1628/2012-5 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSE RUMAO LIMA
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ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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Publicação: 20/03/2013

42) RECURSO N.º 1635/2012-4 –SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
43) RECURSO N.º 1629/2012-2 –SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA ELZA PONTES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
44) RECURSO N.º 1851/2012-4 –SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: SEBASTIÃO SIRINO LOPES
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
45) RECURSO N.º 1835/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VALADÃO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
46) RECURSO N.º 1803/2012-2 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
47) RECURSO N.º1562/2012-2– SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO /MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): AMBROZIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
48) RECURSO N.º 1593/2012-3 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO CACIQUE S/A
ADVOGADO(A): JOANA D’ARC S. SANTIAGO RABELO
RECORRIDO(A): ANTONIA SARAIVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WILSJOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
49) RECURSO N.º 1674/2012-1 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANA PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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50) RECURSO N.º 1709/2012-3 – SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
JUIZ RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
01) RECURSO N.º 1871/2012-3– SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

02) RECURSO N.º 1602/2012-2 –PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): RAIMUNDO ALVES SILVA
ADVOGADO(A): OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
03) RECURSO N.º 1838/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
04) RECURSO N.º1868/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: JOSEFA SOARES MARTINS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
05) RECURSO N.º 1840/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
06) RECURSO N.º 1837/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUA /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
07) RECURSO N.º 1872/2012-3 –SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
08) RECURSO N.º 1833/2012-1– SANTA LUZIA DO PARUA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
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RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
09) RECURSO N.º 1761/2012-1 –PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES/ LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
10) RECURSO N.º 1767/2012-4– ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZE DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
11) RECURSO N.º 1802/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
1ºRECORRENTE: BANCO BM G
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
2º RECORRENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
1ºRECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
12) RECURSO N.º 1787/2012-3 –ZE DOCA /MA
ORIGEM: COMARCA DE ZE DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
13) RECURSO N.º 1779/2012-4 – Itapecuru- Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU- MIRIM
1º RECORRENTE: MONICA TAMARA FALCAO BELFORT
ADVOGADO(A): NEMESIO RIBIRO GOIS JUNIOR
RECORRIDO(A): BANCO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): EDVALSON CARVALHO CAVALCANTI
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
14) RECURSO N.º 1613/2012-1 – Cedral /MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BCV S/A ATUAL DENIMINAÇÃO DE BANC O SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): EUNICE MARTINS
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
15) RECURSO N.º1606/2012-4 –COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO SCHAIN S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
16) RECURSO N.º 1784/2012-1 – COROATA/MA
ORIGEM: BANCO BMG S/A
1º RECORRENTE: BANCO BMG S/A
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ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): MARIA JULIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
17) RECURSO N.º 1815/2012-4 –PAULO RAMOS /MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA DOS ANJOS CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
18) RECURSO N.º 1800/2012-1–OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): HILDA NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
19) RECURSO N.º 1808/2012-2 –CANTANHEDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA
ADVOGADO(A): CELSO MARCONI
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES DE SOUSA
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
20) RECURSO N.º 1797/2012-5– SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA BORGES DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
21) RECURSO N.º 1806/2012-5 –OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
22) RECURSO N.º 1839/2012-3 – PAULO RAMOS /MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): LUZIMAR RODRIGUES
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
23) RECURSO N.º 1801/2012-1 – CANTANHEDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): EDUARDO LUIZ BROCK
RECORRIDO(A): MARIA DA PAZ VIEIRA MOREIRA
ADVOGADO(A): NEMESIO RIBEIRO GOIS JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
24) RECURSO N.º1797/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BGM S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO/ CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
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25) RECURSO N.º 1789/2012-5 – COROATA/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID NUNES
RECORRIDO(A): MARIA JULIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
26) RECURSO N.º 1621/12-2 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA TOMÁSIA LIMA
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
27) RECURSO N.º 1618/2012-5 – MIRINZAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): DELMA BENEDITA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO(A): MARCO AURELIANO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
28) RECURSO N.º 1828/2012-4 –SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): LUSIA LOPES ALMEIDA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
29) RECURSO N.º 1663/2012-4 – HUMBERTO DE CAMPOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
1º RECORRENTE/2º RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
2º RECORRENTE/1º RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES BARBOSA DIAS
ADVOGADO(A): CARLOS BRONSON
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
30) RECURSO N.º 1687/2012-4 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO BCV S/A (BANCO SCHAHIN)
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSÉ PEREIRA DO RÊGO
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
31) RECURSO N.º 1829/2012-4 –BURITI BRAVO/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI BRAVO
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): EVA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
32) RECURSO N.º 1837/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VALADÃO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
33) RECURSO N.º 1852/2012-3 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
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ADVOGADO(A): JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): RITA ALVES FEITOSA
ADVOGADO(A): FABIANA FURTADA SCHWINDT
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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34) RECURSO N.º 1857/2012-3 – SÃO VICENTE FERRER/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO VICENTE FERRER
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSÉ HENRIQUE MENDES
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
35) RECURSO N.º 1823/2012-5 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO; CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): MARIA ALVES BARBOSA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
36) RECURSO N.º 1819/2012-1 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: ABDON COSTA SOUSA
ADVOGADO(A): NEMESIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): GUSTAVO AMATO PISSINI
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
37) RECURSO N.º 1762/2012-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): TEREZA PEREIRA RODRIGUES VIDAL
ADVOGADO(A): MARCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
38) RECURSO N.º 1820/2012-5 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): JOAQUIM FERREIRA LIMA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
39) RECURSO N.º 1728/2012-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA IRACEMÃ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): GEORGE AMILCAR SOUSA DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
40) RECURSO N.º 1733/2012-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA SOARES DE SOUSA
ADVOGADO(A): MARCONDES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
41) RECURSO N.º 1841/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
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ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
42) RECURSO N.º 1873/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
43) RECURSO N.º 1850/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
44) RECURSO N.º 1842/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
45) RECURSO N.º 1834/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
46) RECURSO N.º 1696/2012-4 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDO GOMES
ADVOGADO(A): MARCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
47) RECURSO N.º 1782/2012-1 – POÇÃO DE PEDRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
48) RECURSO N.º 1786/2012-2 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): JOSÉ FRANCELINO DE JESUS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
49) RECURSO N.º 1766/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
1º RECORRENTE/2º RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRENTE/1º RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
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ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
50) RECURSO N.º 1780/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
1º RECORRENTE/2º RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2º RECORRENTE/1º RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
JUIZ RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
01) RECURSO N.º 1565/2012-1 –PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): HONORINO BORBA PINTO
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
02) RECURSO N.º1569/2012-2–COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: TEREZINHA PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JULIANA CASTELO BRANCO/FABIANA BORGNETH
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
03) RECURSO N.º 1571/2012-2-PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA DE JESUS FREITAS
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
04) RECURSO N.º 1793/2012–5 – MATÕES/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATÕES
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. BENEDITO NABARRO
RECORRIDO(A): AIRTON SANTOS DA ORA
ADVOGADO(A): Drª. GABRIEL VALERIANO SABINO TENÓRIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
05) RECURSO N.º 1768/2012-3– EUGÊNIO BARROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGÊNIO BARROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPLE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOÃO LUIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): Drª. DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
06) RECURSO N.º 1899/2012-3–PIO XII /MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): LUIZA COELHO LOPES
ADVOGADO(A): Drª. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
07) RECURSO N.º 1577/2012-2 – PASTOS BONS /MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. DAVID ROCHA MARTIN
RECORRIDO(A): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO DE MEDEIROS MOUCHREK
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REGIS GONDIM PEIXOTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
08) RECURSO N.º 1710/2012-3– SANTA LUZIA /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): Dr. KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
09) RECURSO N.º 1711/2012-3 –IGARAPÉ GRANDE /MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO(A): Drª. DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
RECORRIDO(A): LOURISMAR DE LIMA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONÇA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
10) RECURSO N.º 1689/2012-4 –OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): MARIA LÚCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUÍS PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
11) RECURSO N.º 1679/2012-5 – SANTA LUZIA /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ELIAS FÉLIX DE SOUSA E SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JÚNIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
12) RECURSO N.º 81/2013-4 –SANTA LUZIA DO PARUÁ /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: GERALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO(A): Drª. TIAGO FILHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): Drª. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
13) RECURSO N.º 1736/2012-3 –OLHO D’ÁGUAS DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE BANCO FICSA S/A
RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): JOAQUIM VIANA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
14) RECURSO N.º 1676/2012-5 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARIA CÉLIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO(A): LUÍS GOMES LINO
ADVOGADO(A): Drª. CHILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
15) RECURSO N.º 1821/2012-4 – MIRADOR /MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA BARROSO
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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16) RECURSO N.º 1673/2012-1 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA LÚCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

17) RECURSO N.º 1848/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
18) RECURSO N.º 1570/2012-5– IGARAPÉ GRANDE /MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): FRANCISCO MOURA SANTANA
ADVOGADO(A): OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO
ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
19) RECURSO N.º 1893/2012-2 – SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): RITA JOSÉ DE SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
20) RECURSO N.º 1739/2012-2 – LAGO DA PEDRA /MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): Drª. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
21) RECURSO N.º 1760/2012-2 – ARARI /MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO BONCUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. JULIANA CASTELO BRANCO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO FRANCISCO FERNANDES SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO AFONSO B. DE AZEVEDO GUEDES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
22) RECURSO N.º 1866/2012-3 –MATÕES/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATÕES
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Drª. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS
RECORRIDO(A): RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
23) RECURSO N.º 1861/2012-5– SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Drª. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA TORQUATRA SOUSA SODRÉ
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
24) RECURSO N.º 1862/2012-2– SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: MARIA PETROLINA BORBA
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ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO SCHAIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
25) RECURSO N.º 1856/2012-1 –SANTA LUZIA DO PARUÁ /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ANTÔNIA FERREIRA LIBERATO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
26) RECURSO N.º1731/2012-5– LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): TERESA RODRIGUES SEBASTIÃO
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
27) RECURSO N.º1921/2012-3–PINDARÉ-MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADO(A): Dr. GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA
RECORRIDO(A): LUÍS DE FRANÇA AYRES
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
28) RECURSO N.º 1812/2012-2 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON FERREIRA FONSECA
RECORRIDO(A): FAUSTA BARROS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
29) RECURSO N.º 6/2013-1 – CARATUPERA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO JOSÉ H. DE A. ALMEIDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
30) RECURSO N.º 1676/2012-1 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): DULCIMAR SEVERIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Drª. JUIZANE SOUSA DE HOLANDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
31) RECURSO N.º 1568/2012-2 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: DOMINGAS RODRIGUES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BRADESCO PROMOTORA S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
32) RECURSO N.º 1813/2012-2 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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33) RECURSO N.º 1823/2012-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MIGUEL FERREIRA SOBRINHO
ADVOGADO(A): Dr. RHICARDDO H.A.B. COSTTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
34) RECURSO N.º 1796/2012-4 – ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Dr. FILIPE AUGUSTO ROCHA E SILVA, RICARDO BRITO CARON E TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO
PINHEIRO
RECORRIDO(A): PEDRO BEZERRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): Dr. AYRTON DE MORAIS PESSOA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
35) RECURSO N.º 5/2013-5 – CANTANHEDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BENEDITO JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. MARIA CELESTE SANTOS SOUSA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
36) RECURSO N.º 6/2013-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA ROSA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
37) RECURSO N.º 1845/2012-3 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Drª. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA LUISA DE ARAUJO BARROS
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
38) RECURSO N.º 1618/12-2 – MONÇÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA VITORINA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. JURANDIR GARCIA DA SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
39) RECURSO N.º 1561/12-5 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: MARIA AURICELIA DANTAS DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): Drª. DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO(A): Dr. FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK E REGIS GONDIM PEIXOTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
40) RECURSO N.º 1573/12-1 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: JOSE DE ARIMATEIA COELHO DE SÁ
ADVOGADO(A): Dr. DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO(A): Dr. FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK E REGIS GONDIM PEIXOTO
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
41) RECURSO N.º 1614/12-3 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Drª. MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEVIDES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Drª. JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
42) RECURSO N.º 1577/12-1 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): Dr. FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): JOSÉ LEAL LOPES
ADVOGADO(A): Dr. JOSE MENDES JOSUÉ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
43) RECURSO N.º 1571/12-5 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): MARIA PUREZA LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO DA COSTA P.COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
44) RECURSO N.º 1577/2012-4 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDO GOMES
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO DA COSTA P.COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
45) RECURSO N.º 1788/12-5 – ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): GONÇALA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
46) RECURSO N.º 1768/12-2 – ITAPECURU-MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: ABDON COSTA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. NEMESIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. PAULA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
47) RECURSO N.º 1678/12-5 – VITÓRIA DO MEARIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): BENDITO PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): Dr. FLAVIO HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
48) RECURSO N.º 1675/12-1 – SÃO LUÍS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA
RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BCV S/A (BANCO SCHAHIN S/A)
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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49) RECURSO N.º 1572/12-2 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: DOMINGAS RODRIGUES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BRADESCO PROMOTORA S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

50) RECURSO N.º 1568/12-1 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA SOFIA DO CARMO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
PAUTA DE JULGAMENTO
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal, situada na Rua Josué Montello, n. 01, 2º andar, em Sessão
ordinária a ser realizada no dia 08 (oito) de abril do corrente ano, às 15:00 horas, ou, não se realizando, nas segundas-feiras
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 08.04.2013 (segunda-feira):
RELATORA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SERRA:
01) MANDADO DE SEGURANÇA N.º 885/10 – 1 – São Luís/MA
ORIGEM: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL
IMPETRANTE: BANCO CITICARD S/A
ADVOGADO(A): Dra. INES ALVES DE SOUSA
IMPETRADO(A): ATO DA MM JUÍZA DE DIREITO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
LITISCONSORTE: WASHINGTON LUIZ SANTOS LMEIDA
ADVOGADO(A): Dr. GLEYSON GADELHA MELO
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 4 de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 4.04.2013 (quinta-feira):
JUIZ RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
01) RECURSO N.º 1590/2012-2 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
02) RECURSO N.º 1570/2012-2 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO; CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSEFA MARIA GOMES
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
03) RECURSO N.º 1596/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
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04) RECURSO N.º 1591/2012-2 – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
ORIGEM: COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO DE JESUS
ADVOGADO(A): SCHEILA MARIA DE ARAÚJO ROCHA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
05) RECURSO N.º 1579/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
06) RECURSO N.º 1612/2012-3 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
07) RECURSO N.º 1562/2012-1 – ANAJATUBA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ANAJATUBA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ RIBAMAR FREITAS GAMA
ADVOGADO(A): JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO MENDES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
08) RECURSO N.º 1570/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JULIANA CASTELO BRANCO; FABIANA BORGNETH; JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): MARIA DOS ANJOS CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
09) RECURSO N.º 1597/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JOANA DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
10) RECURSO N.º 1565/2012-2 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
11) RECURSO N.º 1561/2012-1 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): LUZIA COSTA BEZERRA
ADVOGADO(A): LUCIANA DE SOUZA CASTRO
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RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
12) RECURSO N.º 1567/2012-2 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: JOSÉ EVANGELISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BRADESCO PROMOTORA S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
13) RECURSO N.º 1563/2012-1 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): EMERSON SOARES CORDEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES MELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACEDO GUTERRES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
14) RECURSO N.º 1571/2012-4 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOÃO VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
15) RECURSO N.º 1564/2012-5 – ANAJATUBA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ANAJATUBA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS GAMA
ADVOGADO(A): JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO MENDES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
16) RECURSO N.º 1563/2012-5 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): EDILBERTO PRIMO
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
17) RECURSO N.º 1598/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
18) RECURSO N.º 1593/2012-4 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA ALVES DA CRUZ; ELIVANDIA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO(A): FABRÍCIO DA COSTA REIS
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
19) RECURSO N.º 1585/2012-1 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): URBANO VITALINO DE MELO NETO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): OTACI LIMA DE ANDRADE
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
20) RECURSO N.º 1753/2012-2 – VITORINO FREIRE/MA
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ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO(A): MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
21) RECURSO N.º 1582/2012-2 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): SAILE AZEVEDO DA CRUZ
RECORRIDO(A): ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DONALDO MENESES DA SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
22) RECURSO N.º 1898/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): TERESA ROSA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
23) RECURSO N.º 1616/2012-3 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLEHO NETO
RECORRENTE: JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
24) RECURSO N.º 1580/2012-5 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOÃO BATISTA DINIZ
ADVOGADO(A): EMERSON SOARES CORDEIRO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
25) RECURSO N.º 1588/2012-5 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRE GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): ANTÔNIO SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
26) RECURSO N.º 1576/2012-4 – CEDRAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO; CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ODINEIA SILVA BRAGA
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO M. RAMADA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
27) RECURSO N.º 1623/2012-3 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
28) RECURSO N.º 1776/2012-3 – EUGÊNIO BARROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGÊNIO BARROS
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
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ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA ALICE BISPO COSTA
ADVOGADO(A): FRANCILIO ALVES DE SOUSA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
29) RECURSO N.º 1591/2012-1 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO BMB S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): TERESA DIAS MUNIZ
ADVOGADO(A): JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
30) RECURSO N.º 1567/2012-1 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): FRANCISCO FERREIRA MOTA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
31) RECURSO N.º 1603/2012-3 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO(A): SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS
RECORRIDO(A): JOÃO VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
32) RECURSO N.º 1600/2012-3 – CEDRAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO, CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ODINEIA SILVA BRAGA
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO M. RAMADA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
33) RECURSO N.º 1585/2012-4 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADO(A): YARA S. BATISTA DE MACÊDO; DOROTH CARVALHO DA COSTA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
34) RECURSO N.º 1737/2012-1 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): ANTÔNIO PAULO CRUZ
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
35) RECURSO N.º 1741/2012-5 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): CESARIA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
36) RECURSO N.º 1753/2012-4 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
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37) RECURSO N.º 1568/2012-5 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO, CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOÃO EVANGELISTA DOS REIS
ADVOGADO(A): VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
38) RECURSO N.º 1743/2012-2 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTÔNIO RIBEIRO BARROZO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
39) RECURSO N.º 1586/2012-4 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
40) RECURSO N.º 1613/2012-3 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
41) RECURSO N.º 1580/2012-2 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): MELQUISEDEC MOREIRA COSTA; FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO(A): FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WILKER DE SOUSA MATOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
42) RECURSO N.º 1575/2012-1 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MARCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
43) RECURSO N.º 1579/2012-2 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
44) RECURSO N.º 1628/2012-3 – PASSAGEM FRANCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASSAGEM FRANCA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): RICARDO BRITO CARON
RECORRIDO(A): NICOMEDES DE ARIMATEIA
ADVOGADO(A): DANIEL FURTADO VELOSO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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45) RECURSO N.º 1594/2012-5 – MONÇÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: BANCO BMB S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DE JESUS FRAZÃO PEREIRA
ADVOGADO(A):
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
46) RECURSO N.º 1596/2012-2 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): TEREZA DE JESUS DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
47) RECURSO N.º 1580/2012-4 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): DIEGO MOTA BELEM
RECORRIDO(A): LUIS BARBOSA DE BARROS
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
48) RECURSO N.º 1574/2012-4 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO; CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): AMBROZIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
49) RECURSO N.º 1572/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ELIAS CARNEIRO
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
50) RECURSO N.º 1592/2012-2 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): JULIA COSTA CAMPOMORI
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
JUIZ RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUERIROGA FILHO
01) RECURSO N.º 1761/12–4 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDOS: 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
02) RECURSO N.º 1652/12-1 – Santa Luzia do Paruá/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO MATONE S/A)
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS
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ADVOGADO(A): Dr. SEBASTIÃO DA COSTA SAMPAIO NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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03) RECURSO N.º 1814/12-5 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dra. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
04) RECURSO N.º 1849/12–3 – Santa Luzia do Paruá/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO(A): Drª. WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
05) RECURSO N.º 1877/12-1 – Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ALBERTO CARLOS VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. DIEGO JOSÉ FONSECA MOURA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
06) RECURSO N.º 1600/12-– 5 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): Drª. KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
07) RECURSO N.º 1655/12-– 5 – Dom Pedro/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO SALES DE MELO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
08) RECURSO N.º 1762/12-– 1 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
09) RECURSO N.º 1723/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOÃO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
10) RECURSO N.º 1722/12-– 5 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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11) RECURSO N.º 1753/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): LEONIDAS VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

12) RECURSO N.º 1755/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): Drª. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): FRANCISCO CRUZ LIMA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
13) RECURSO N.º 1810/12-– 1 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): Dr. CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ANTONIO DAS CHAGAS DE ABREU
ADVOGADO(A): Dr. NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
14) RECURSO N.º 1818/12-– 2 – Coroatá/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
ADVOGADO(A): Dr. RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): ANTONIO PROFIRO DE SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO CARLOS MOUSINHO DO LAGO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
15) RECURSO N.º 1850/12-– 3 – Coroatá/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSÉ CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
16) RECURSO N.º 1816/12-– 5 – Dom Pedro/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO DE JESUS LIMA
ADVOGADO(A): Dr. ADAILTO ALENCAR CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
17) RECURSO N.º 1635/12-– 3 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA SARAIVA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. AYRTON DE MORAIS PESSOA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
18) RECURSO N.º 1752/12-– 5 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DA PENHA CARREIRO VARÃO
ADVOGADO(A): Dra. CINTHIA MIRELLY SOUSA CUNHA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
19) RECURSO N.º 1753/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
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RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIZ BROCK
RECORRIDO(A): CARLOS MARQUES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
20) RECURSO N.º 4/13-– 4 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): FRANCISCO SALINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
21) RECURSO N.º 1777/12-– 4 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDOS: 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
22) RECURSO N.º 1765/12-– 5 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
23) RECURSO N.º 1798/12-– 3 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
24) RECURSO N.º 1817/12-– 2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
25) RECURSO N.º 5/13-– 1 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
26) RECURSO N.º 4/13-– 3 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Dr. NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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27) RECURSO N.º 1782/12-– 3 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDOS: 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
28) RECURSO N.º 1756/12-– 2 – Arari/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): Drª. LUCILÉA GOMES PEREIRA
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO PINTO
ADVOGADO(A): Dr. VALDECI FERREIRA LIMA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
29) RECURSO N.º 1757/12-– 2 – Arari/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA LUIZA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. GEORGE VINÍCIUS BARRETO CAETANO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
30) RECURSO N.º 1757/12-– 5 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
31) RECURSO N.º 1758/12-– 2 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
32) RECURSO N.º 1761/12-– 2 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDOS: 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
33) RECURSO N.º 1771/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): Dra. JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): MARIA JACOME PESSOA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
34) RECURSO N.º 1754/12-– 2 – Pio XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
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RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDOS: 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
35) RECURSO N.º 1766/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): NAZIR PEREIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
36) RECURSO N.º 1751/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): ANTONIA MARIA DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
37) RECURSO N.º 1720/12-– 5 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
38) RECURSO N.º 1718/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MANOEL RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
39) RECURSO N.º 1716/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dra. LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): JOSIVAN CARLOS SOARES
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
40) RECURSO N.º 1801/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dra. MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): TEREZA DOS SANTOS REGO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
41) RECURSO N.º 1590/12-– 3 – Paulo Ramos/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): Dr. ANDRÁ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): MARIA MADALENA PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
42) RECURSO N.º 1725/12-– 5 – Lago da Pedra/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 243 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA ROCHA DE MIRANDA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
43) RECURSO N.º 1721/12-– 5 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
44) RECURSO N.º 1580/12-– 1 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. LUIS CARLOS LAURENÇO
RECORRIDO(A): AMBROZIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dra. VERÔNICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
45) RECURSO N.º 1582/12-– 5 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: MARIONEY REIS
ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): BANCO RURAL S/A
ADVOGADO(A): Dr. RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
46) RECURSO N.º 1590/12-– 4 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): Dr. JULIA COSTA CAMPOMORI
RECORRIDO(A): JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. GILSON FREITAS MARQUES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
47) RECURSO N.º 1607/12-– 4 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): JOSÉ VICENTE FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): Dra. BENEDITA MARIA SILVA SOARES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
48) RECURSO N.º 1575/12-– 2 – São Bento/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MARIA ZEFERINA MENDES
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO LUIZ VIÉGAS CUTRIM
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
49) RECURSO N.º 1734/12-– 1 – Vargem Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): Dr. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO GREGÓRIO CHAVES NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
50) RECURSO N.º 1861/12-– 4 – Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
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JUIZ RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
01) RECURSO N.º 1812/2012-5 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADO(A): GUILHERME FERNANDES SOUZA SILVA
RECORRIDO(A): AMADO LOUZEIRO
ADVOGADO(A): Dra. MARITÔNIA FERREIRA SÁ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
02) RECURSO N.º 1656/2012-5 – HUMBERTO DE CAMPOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: DOMINGOS PEDRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): WALTER CASTRO E SILVA FILHO
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
03) RECURSO N.º 1824/2012-2 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): JOSÉ CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
04) RECURSO N.º 1638/2012-5 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: MARIA NILSA DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RECORRIDO(A): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
05) RECURSO N.º 1644/2012-5 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO CIFRA S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): WILKER DE SOUSA MATOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
06) RECURSO N.º 1649/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S.A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): FRANCISCO BISPO GOMES
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
07) RECURSO N.º 1813/2012-1 – EUGENIO BARROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): JOÃO ALVES DE ABREU
ADVOGADO(A): FRANCILIO ALVES DE SOUSA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
08) RECURSO N.º 1846/2012-3 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BCV S/A, ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
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RECORRIDO(A): LUCILETE MAIA
ADVOGADO(A): MARITÔNIA FERREIRA SÁ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
09) RECURSO N.º 1555/2012-5 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO PINE S/A
ADVOGADO(A): FERNANDO MORENO ROSA
RECORRIDO(A): DEUZUILA DE LISBOA GOMES
ADVOGADO(A): LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
10) RECURSO N.º 1554/2012-1 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
11) RECURSO N.º 1840/2012-1 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA IVONETE SOUZA PORTELA
ADVOGADO(A): AYRTON DE MORAIS PESSOA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
12) RECURSO N.º 1844/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUA
RECORRENTE: MARIA DOMINGAS FITOSA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
13) RECURSO N.º 1559/2012-2 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): DOMINGAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
14) RECURSO N.º 1553/2012-1 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): EMERSON SOARES CORDEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES MELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACEDO GUTERRES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
15) RECURSO N.º 1745/12-5 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ANTONIO ARIBALDO BARBOSA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
16) RECURSO N.º 1680/2012-2 – BACABAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACABAL
RECORRENTE: ANTONIO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
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RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
17) RECURSO N.º 1601/2012-2 – GUIMARÃES/MA
ORIGEM: COMARCA DE GUIMARÃES
RECORRENTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO
ADVOGADO(A): OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
18) RECURSO N.º 1632/2012-3 – MONÇÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA
ADVOGADO(A): **********************
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
19) RECURSO N.º 1598/2012-5 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALAES BELCHIOR
RECORRIDO(A): TEREZA DE JESUS DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
20) RECURSO N.º 1772/2012-3 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WIILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): DOMINGOS ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARIA ZELIA BARBOSA GOMES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
21) RECURSO N.º 1839/2012-1 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): VALDIR MORAIS
ADVOGADO(A): SARA FERREIRA COSTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
22) RECURSO N.º 1839/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: JOSEFA SOARES MARTINS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
23) RECURSO N.º 1643/2012-2 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO GERALDO DE O. M. PIMENTEL
RECORRIDO(A): CATULINA LIMA DE SOUSA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
24) RECURSO N.º 1594/2012-4 – GUIMARÃES/MA
ORIGEM: COMARCA DE GUIMARÃES
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA
ADVOGADO(A): LIDIANNE NAZARÉ P. CAMPOS CARDOSO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
25) RECURSO N.º 1597/2012-1 – PASSAGEM FRANCA/MA
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ORIGEM: COMARCA DE PASSAGEM FRANCA
RECORRENTE: NICOMEDES DE ARIMATÉIA
ADVOGADO(A): DANIEL FURTADO VELOSO
RECORRIDO(A): BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): RICARDO BRITO CARON
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
26) RECURSO N.º 1639/2012-5 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: MARIA NILSA DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RECORRIDO(A): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
27) RECURSO N.º 1687/2012-3 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MANOEL FERREIRA PONTES FILHO
ADVOGADO(A): HUELBER NOLETO DUARTE
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
28) RECURSO N.º 1569/2012-4 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: LUIZ VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
29) RECURSO N.º 1595/2012-3 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: TEREZINHA PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S.A.
ADVOGADO(A): JULIANA CASTELO BRANCO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
30) RECURSO N.º 1562/2012-5 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: TEREZINHA PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S.A.
ADVOGADO(A): JULIANA CASTELO BRANCO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
31) RECURSO N.º 1563/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ELIAS MORAES SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
32) RECURSO N.º 1855/2012-4 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO CACIQUE S/A
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): KARINE PEREZ SARMENTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
33) RECURSO N.º 1882/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: DOMINGOS MARIANO RODRIGUES
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ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
34) RECURSO N.º 1591/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA LOPES FERNANDES
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
35) RECURSO N.º 1705/2012-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
36) RECURSO N.º 1897/2012-3 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARIA FRANCISCA RIBEIRO
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
37) RECURSO N.º 1837/2012-4 – EUGENIO BARROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGENIO BARROS
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): ANGELINA SANTOS MENESES
ADVOGADO(A): JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
38) RECURSO N.º 1605/2012-4 – SÃO LUIS/MA
ORIGEM: 4.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - COHAB
RECORRENTE: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARÉ BRUZACA SILVA
ADVOGADO(A): RUI SILVA BARROS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
39) RECURSO N.º 1599/2012-5 – GUIMARÃES/MA
ORIGEM: COMARCA DE GUIMARÃES
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): ALIBEL FRANCISCO MONDEGO AGUIAR
ADVOGADO(A): ROSIVAN TORRES FERREIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
40) RECURSO N.º 1598/2012-1 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): TEREZA DE JESUS DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
41) RECURSO N.º 1633/2012-3 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JOSÉ LEAL CARVALHO
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42) RECURSO N.º 1688/2012-4 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): MARCELINO PEREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
43) RECURSO N.º 1809/2012-4 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: BANCO BRADESO S/A
ADVOGADO(A): LUCIANE BARROS ESPÍNDOLA
RECORRIDO(A): JOANA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ESTER DE FÁTIMA SILVA SANTOS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
44) RECURSO N.º 1740/2012-1 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO QUINTINIANO DA CRUZ
ADVOGADO(A): JUIZANE SOUSA DE HOLANDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
45) RECURSO N.º 1756/2012-4 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO CARVALHO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
46) RECURSO N.º 1654/2012-3 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): ALICE LOPES DA CUNHA
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
47) RECURSO N.º 1621/2012-1 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): FRANCISCA PEREIRA NETO
ADVOGADO(A): FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
48) RECURSO N.º 1781/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTES: 1- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
2- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): 1- BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
2- JOSÉ BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
49) RECURSO N.º 1738/2012-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC)
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ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JUCILEIDE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
50) RECURSO N.º 1827/2012-4 – ARAIOSES/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
RECORRIDO(A): FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ ARIMATEA DE OLIVEIRA PRADO FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, ALA 4, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 3 (três) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 3.04.2013 (quarta-feira):
JUIZ RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
01) RECURSO N.º 1096/2012-1 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JOSÉ LUCINDO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
02) RECURSO N.º 1212/2011-5 – DOM PEDRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: EMERSON RIOS GOMES
ADVOGADO(A): JOÃO RIBEIRO LIMA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): ROSA AMÉLIA SOARES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
03) RECURSO N.º 1512/2012-3 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): JOANA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
04) RECURSO N.º 1411/2012-1 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSIVAN CARLOS SOARES
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
05) RECURSO N.º 1423/2012-1 – CANTANHEDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA DOS REIS CABRAL
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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06) RECURSO N.º 1438/2012-5 – RAPOSA/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
1º RECORRENTE/ 2º RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS SILVA ROCHA
ADVOGADO(A): HERBETH FREITAS RODRIGUES
2º RECORRENTE/ 1º RECORRIDO(A): IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA LTDA
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
07) RECURSO N.º 1528/2012-5 – VITORINO FREITE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: FRANCISCO REGINALDO NUNES SATURNINO
ADVOGADO(A): SAMIA LINE SANTOS REIS
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
08) RECURSO N.º 949/2011-3 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: ILMA COSTA SOARES
ADVOGADO(A): GILSON FREITAS MARQUES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
09) RECURSO N.º 762/2012-5 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: JOSÉ BALDUINO DA SILVA
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): GIORISMAR MACHADO DOS SANTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
10) RECURSO N.º 808/2012-5 – CODÓ/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODÓ
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): PROCÓPIO ARAÚJO SILVA NETO
RECORRIDO(A): BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A):
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
11) RECURSO N.º 1580/2012-3 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FRANCISCO GOMES SOBRINHO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
12) RECURSO N.º 1505/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO(A): FLAVIO MARCELO BAIMA LIMA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
13) RECURSO N.º 1429/2012-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): BERTULINA PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO(A): CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
14) RECURSO N.º 1430/2012-1 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
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RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DA COSTA ARAÚJO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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15) RECURSO N.º 1467/2012-1 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): RAIMUNDONONATO DA SILVA
ADVOGADO(A): ARIDATA PRISCILA PESSOA DE ASSUNÇÃO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
16) RECURSO N.º 1463/2012-1 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): ANTONIO GREGORIA CHAVES NETO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
17) RECURSO N.º 1470/2012-1 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): ALDENORA VIEIRA DA COSTA
ADVOGADO(A): DIEGO GAMA DE CARVALHO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
18) RECURSO N.º 1440/2012-5 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO MORADA S/A
ADVOGADO(A): WILTON ROVERI
RECORRIDO(A): ANA LÚCIA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
19) RECURSO N.º 1497/2012-5 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA DA COSTA ARAÚJO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO; CELSO DAVID ANTUNES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
20) RECURSO N.º 1428/2012-5 – MIRINZAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): LUIS EULAIO SOARES
ADVOGADO(A): MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
21) RECURSO N.º 1456/2012-1 – SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO(A): MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA ENEIDE RIBEIRO REGO
ADVOGADO(A): ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
22) RECURSO N.º 1469/2012-1 – MIRINZAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
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ADVOGADO(A): MARCO AURELIO RIBEIRO CORRÊA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
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23) RECURSO N.º 1512/2012-5 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): ELTONS MELO
RECORRIDO(A): FRANCISCA DOS SANTOS MENDES
ADVOGADO(A): NEMESIO RIBEIRO GOIS JUNIOR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
24) RECURSO N.º 1459/2012-1 – VITORIA DO MEARIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORIA DO MEARIM
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): MARIA INACIA CAMPELO SOUSA
ADVOGADO(A): FLAVIO HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
25) RECURSO N.º 1466/2012-1 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO ALMADA
RECORRIDO(A): MARIA RAIMUNDA CARVALHO
ADVOGADO(A): AF ALI ARISTON MOREIRA LIMA DA COSTA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
26) RECURSO N.º 52/2013-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RECORRIDO(A): GILZA MACHADA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
27) RECURSO N.º 51/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): VITOR TEIXEIRA
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
28) RECURSO N.º 54/2013-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RECORRIDO(A): FRANCISCO FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO(A): DANIELE DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
29) RECURSO N.º 63/2013-1 – SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ELIANE NASCIMENTO GOMES SOUSA
ADVOGADO(A): PEDRO BEZERRA DE CASTRO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
30) RECURSO N.º 61/2013-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): JULIANA ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): DIONÍSIO TAVARES NETO
ADVOGADO(A): FRANCISCO GILVAN GOMES JUNIOR
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RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
31) RECURSO N.º 60/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): GUSTAVO AMATO PISSINI
RECORRIDO(A): ADNALDO MAIA CONSTANTINO
ADVOGADO(A): GLEIFFETH NUNES CAVALCANTE
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
32) RECURSO N.º 56/2013-5 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: SOLANGE MARIA TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO(A): DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO(A): FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
33) RECURSO N.º 11/2013-3 – CHAPADINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: FELIX RODRIGUES COSTA
ADVOGADO(A): DONALTON MENESES DA SILVA
RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): PAULA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
34) RECURSO N.º 10/2013-4 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA
ADVOGADO(A): KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
35) RECURSO N.º 12/2013-5 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
36) RECURSO N.º 57/2013-3 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): CARLOS ALEXANDRE MEDEIROS MUNIZ
ADVOGADO(A): LEONARDO DAVID ALVES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
37) RECURSO N.º 59/2013-1 – ESPERANTINÓPOLIS/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GERALDO DE O. M. PIMENTEL
RECORRIDO(A): VALDENIRA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ROGÉRIO BEZERRA DE ALMEIDA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
38) RECURSO N.º 11/2013-1 – BREJO/MA
ORIGEM: COMARCA DE BREJO
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA NONATA VIEIRA MONTEIRO
ADVOGADO(A): LEONARDO DUTRA DE SOUZA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
39) RECURSO N.º 95/2013-1 – URBANO SANTOS/MA
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ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA IRACI BATISTA FRAZÃO
ADVOGADO(A): FRENANDO BRAGANÇA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
40) RECURSO N.º 1704/2012-2 – MATINHA/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATINHA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): FLAVIO HENRIQUE AZEVEDO BORGES ALDINEI ABREU FARIAS
RECORRIDO(A): JOÃO PAULO BARROS DINIZ
ADVOGADO(A): TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
41) RECURSO N.º 1850/2012-5 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): ANTONIO SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS BRITO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
42) RECURSO N.º 1747/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): JOANA VIEIRA DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
43) RECURSO N.º 1734/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): PAULO HENRIQUE LEITE ALHADEF
ADVOGADO(A): IGOR AMAURY PORTELA LAMAR
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
44) RECURSO N.º 1558/2012-3 – BURITI BRAVO/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI BRAVO
RECORRENTE: EVA MARIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): ARMANDO COIMBRA
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
45) RECURSO N.º 1206/2012-5 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): IRANIR PEREIRA ROSA
ADVOGADO(A): EDER DA SILVA LIMA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
46) RECURSO N.º 1485/2012-1 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): GILMAR DAS GRAÇAS BARBOSA
ADVOGADO(A): GEORGE VINICIUS BARRETO CAETANO
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
47) RECURSO N.º 1465/2012-1 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 256 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): IRENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
48) RECURSO N.º 1464/2012-1 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): RHICARDDO H.A.B. COSTTA
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
49) RECURSO N.º 1521/2012-5 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO(A): ZEUZAMAR RIOS PORTELA
ADVOGADO(A): EDUARDO SILCA FERNANDES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
50) RECURSO N.º 1527/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RECORRIDO(A): GILDÁSIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANDRÉ BOGEA PEREIRA SANTOS
JUIZ RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
01) RECURSO N.º 1832/2012-3 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO CIFRA S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): TEREZA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
02) RECURSO N.º 1821/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSON DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSÉ CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
03) RECURSO N.º 1820/2012-2 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSON DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): JOSÉ CRUZ DE SOUSA
ADVOGADO(A): DANILO BAIÃO RIBEIRO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
04) RECURSO N.º 1794/2012-1 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): TEREZA GONÇALVES MONTEIRO
ADVOGADO(A): JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
05) RECURSO N.º 1764/2012-4 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
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RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
06) RECURSO N.º 1790/2012-3 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: SEBASTIANA DE ANDRADE CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
07) RECURSO N.º 1759/2012-5 – CURURUPU/MA
ORIGEM: COMARCA DE CURURUPU
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): DIEGO MENEZES MIRANDA
RECORRIDO(A): RITA MARIA DE SÁ
ADVOGADO(A): DENILSON J. G. AMORIM
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
08) RECURSO N.º 1614/2012-2 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): KARINE PERES SARMENTO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
09) RECURSO N.º 1612/2012-5 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): BENEDITO NABARRO
RECORRIDO(A): MARCELO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): MICHELLY LEANNE SOUSA CUNHA BEZERRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
10) RECURSO N.º 1578/2012-1 – DOM PEDRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: NOEMISA MOTA DE SOUSA
ADVOGADO(A): ADAILTO ALENCAR CARVALHO
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ABSON BARROS FURTADO; JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
11) RECURSO N.º 1792/2012-1 – SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS MEIRELES DE FREITAS
RECORRIDO(A): ROSA SILVA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
12) RECURSO N.º 1575/2012-5 – SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ DOS SANTOS F. SOBRINHO
RECORRIDO(A): JOSÉ MARTINS DA CUNHA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
13) RECURSO N.º 1610/2012-1 – HUMBERTO DE CAMPOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: MARIA DAS DORES BARBOSA DIAS
ADVOGADO(A): CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS LAURENÇO
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14) RECURSO N.º 1568/2012-4 – VITORINO FREIRE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): LUIZA MARI DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
15) RECURSO N.º 1748/2012-2 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO(A): FILIPE AUGUSTO ROCHA E SILVA
RECORRIDO(A): MARIA ZILMAR BENTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
16) RECURSO N.º 1746/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): MARIA ANTONIA DA SILVA
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
17) RECURSO N.º 1594/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA FABRÍCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): OTACI LIMA DE ANDRADE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
18) RECURSO N.º 1557/2012-1 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): ELTONS MELO
RECORRIDO(A): JOSEFA CARVALHO LIMA
ADVOGADO(A): ANTONIO DOS SANTOS MENEZES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
19) RECURSO N.º 1587/2012-4 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): JOSÉ ALVES DE PAIVA
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
20) RECURSO N.º 1757/2012-4 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): ANTÔNIO FERREIRA DE HOLANDA
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
21) RECURSO N.º 1581/2012-2 – PRESIDENTE DUTRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RECORRIDO(A): ANTONIO LEANDRO FONTES
ADVOGADO(A): YARA S. BATISTA DE MACEDO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
22) RECURSO N.º 1618/2012-1 – BARREIRINHAS/MA
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ORIGEM: COMARCA DE BARREIRINHAS
RECORRENTE: MARIA DOS MILAGRES SILVA ATAÍDE
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE MELO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA POCIUNCULA BENGH
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
23) RECURSO N.º 1645/2012-3 – PASSAGEM FRANCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASSAGEM FRANCA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): RICARDO BRITO CARON
RECORRIDO(A): ANTÔNIA SEMIÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): RANISSON BANDEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
24) RECURSO N.º 1613/2012-5 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): PAULYCEIA MATEUS DOS SANTOS; FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO MATIAS CARNEIRO
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE CARVALHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
25) RECURSO N.º 1609/2012-3 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO INDSUTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
26) RECURSO N.º 1807/2012-4 – SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): LUIZA PEREIRA LUZ
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
27) RECURSO N.º 1793/2012-1 – VITORIA DO MEARIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORIA DO MEARIM
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): MANUEL ALMEIDA
ADVOGADO(A): LUIS EDUARDO DOS SANTOS PINTO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
28) RECURSO N.º 1797/2012-4 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO BCV S/A (BANCO SCHAIHIN S/A)
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
29) RECURSO N.º 1783/2012-1 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): ANTÔNIO RIBEIRO BARROZO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
30) RECURSO N.º 1718/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
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ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO VIEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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31) RECURSO N.º 1786/2012-5 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
32) RECURSO N.º 1820/2012-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR FREITAS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
33) RECURSO N.º 1762/2012-4 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JULIANA CASTELO BRANCO; JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): MARIA LUISA COSTA
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS MOUSINHO DO LAGO; CARLOS AUGUSTO D. L. PORTELA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
34) RECURSO N.º 1733/2012-5 – BACURI/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DE NAZARÉ RABELO CAMPELO
ADVOGADO(A): RENATO COELHO CUNHA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
35) RECURSO N.º 1791/2012-3 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): CÉLIA GOMES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
36) RECURSO N.º 1788/2012-3 – LAGO DA PEDRA/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): LUZIA DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO(A): ERINALDO MORAIS LIMA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
37) RECURSO N.º 1754/2012-1 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOÃO DA SILVA ROZA
ADVOGADO(A): GEORDE VINICIUS BARRETO CAETANO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
38) RECURSO N.º 1808/2012-4 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): CREUZA FERREIRA FONTES
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ADVOGADO(A): WILSON FERREIRA FONSECA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
39) RECURSO N.º 1620/2012-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO BCV S.A (BANCO SCHAHIN S/A)
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES BEZERRA MORAIS
ADVOGADO(A): RHICARDDO H.A.B. COSTTA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
40) RECURSO N.º 1800/2012-2 – SUCUPIRA DO NORTE/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARRO NETO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
41) RECURSO N.º 1758/2012-5 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
42) RECURSO N.º 1586/2012-1 – VITORINO FREIRE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ALBERTINA PEREIRA DOS REIS
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
43) RECURSO N.º 02/2013-4 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: FELIX BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO(A): FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
44) RECURSO N.º 02/2013-2 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: RAIMUNDO CARREIRO VARÃO
ADVOGADO(A): DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO(A): FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
45) RECURSO N.º 03/2013-4 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
46) RECURSO N.º 04/2013-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): THIAGO LIMA ALMADA
RECORRIDO(A): FRANCISCO SALINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
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47) RECURSO N.º 1587/2012-1 – VITORINO FREIRE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MANOEL ELIEUDO SILVA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

48) RECURSO N.º 1821/2012-3 – OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): PAULA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): MARIA LÚCIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
49) RECURSO N.º 03/2013-2 – SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: TERESINHA DE JESUS BARROS
ADVOGADO(A): DAVID ROCHA MARTINS
RECORRIDO(A): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO(A): FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
50) RECURSO N.º 04/2013-2 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
JUIZ RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
01) RECURSO N.º 1831/2012-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): JOSÉ HONORATO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
02) RECURSO N.º 1842/2012-5 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS ROCHA
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
03) RECURSO N.º 1877/2012-3 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): TEREZA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUIS EDUARDO DOS SANTOS PINTO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
04) RECURSO N.º 1856/2012-4 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RECORRIDO(A): MARIA LINDALVA SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AYRTON DE MORAIS PESSOA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
05) RECURSO N.º 1844/2012-5 – PAULO RAMOS/MA
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ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE ARAÚJO SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
06) RECURSO N.º 1876/2012-3 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): RAIMUNDO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
07) RECURSO N.º 1846/2012-2 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
08) RECURSO N.º 1845/2012-5 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): JOÃO GENTIL DE GALIZA
RECORRIDO(A): VICENTE HONORATO DA SILVA
ADVOGADO(A): JUIZANE SOUSA DE HOLANDA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
09) RECURSO N.º 1747/2021-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): RITA MARIA DE SOUSA
ADVOGADO(A): FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
10) RECURSO N.º 1743/2012-1 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): RITA MARIA DE SOUSA
ADVOGADO(A): FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
11) RECURSO N.º 1879/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO(A): DELZIRO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
12) RECURSO N.º 1852/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): EDILBERTO PRIMO
ADVOGADO(A): LUCIANO BARROS BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
13) RECURSO N.º 1820/2012-1 – SANTA INÊS/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA INÊS
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
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ADVOGADO(A): MARCOS REZENDE ANDRADE JUNIOR
RECORRIDO(A): MANOEL MESSIAS LEITÃO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): JURANDIR GARCIA DA SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

14) RECURSO N.º 1858/2012-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCO JOSÉ DE BRITO
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
15) RECURSO N.º 1889/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: JOSEFA SOARES MARTINS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
16) RECURSO N.º 1850/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: RAIMUNDO MAURÍCIO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
17) RECURSO N.º 1848/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: MARIA DA NATIVIDADE GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
18) RECURSO N.º 1853/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: RAIMUNDO MAURÍCIO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO MERCANTIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; EDUARDO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
19) RECURSO N.º 1647/2012-1 – IGARAPÉ GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MARCELLO ABDALA COSTA
RECORRIDO(A): MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
ADVOGADO(A): GRACE KELLY LIMA DE FARIAS; IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
20) RECURSO N.º 1652/2012-2 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES; NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES MELO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACEDO GUTERRES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
21) RECURSO N.º 1759/2012-4 – TURIAÇU/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): MANOEL FERREIRA
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ADVOGADO(A): KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

22) RECURSO N.º 1659/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): TERESA CRISTINA PITTA FABRÍCIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): ANTÔNIA CASTRO
ADVOGADO(A):
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
23) RECURSO N.º 1743/2012-5 – COROATÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
24) RECURSO N.º 1839/2012-4 – SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
25) RECURSO N.º 1840/2012-4 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE S/A
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE ARAÚJO SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANO BARRSO DE BRITO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
26) RECURSO N.º 1830/2012-2 – PAULO RAMOS /MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIANA DE LIMA DIAS
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
27) RECURSO N.º 1876/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: TEODORA MELO DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BMC S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
28) RECURSO N.º 1788/2012-4 – ANAJATUBA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ANAJATUBA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): BEATRIZ BALBINA DE PAIVA
ADVOGADO(A): ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
29) RECURSO N.º 1829/2012-2 – SÃO LUIS GONZAGA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
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30) RECURSO N.º 1880/2012-3 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: IZIDORA ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

31) RECURSO N.º 1846/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
32) RECURSO N.º 1847/2012-5 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
33) RECURSO N.º 1883/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
34) RECURSO N.º 1858/2012-4 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: IZIDORA ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): EDUARDO RIBEIRO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
35) RECURSO N.º 1845/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
36) RECURSO N.º 1851/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
37) RECURSO N.º 1884/2012-3 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: ALZIRA CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
38) RECURSO N.º 1574/2012-2 – COELHO NETO/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
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RECORRENTE: RAIMUNDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
39) RECURSO N.º 1574/2012-5 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ MARIO SILVA D’ANGELO BRAZ
RECORRIDO(A): DALVINA BARROS
ADVOGADO(A): MARITÔNIA FERREIRA SÁ
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
40) RECURSO N.º 1851/2012-3 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA MADALENA PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
41) RECURSO N.º 1728/2012-3 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): MAXIMO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): CARLINADILA C. PINTRO COSTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
42) RECURSO N.º 1766/2012-4 – ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BANCO BMC S/A)
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA RODRIGUES CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): CHRISTIAN BEZERRA COSTA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
43) RECURSO N.º 1752/2012-1 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): JOSÉ RIBAMRA OLIVEIRA LOBATO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO WILSON CARVALHO BOUCINHAS
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
44) RECURSO N.º 1746/2012-2 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): AUZENITA CAVALCANTE DE MORAIS
ADVOGADO(A): YANNE LOPES SILVA
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
45) RECURSO N.º 1649/2012-1 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO(A): BENVINDA MARIA DE SOUSA REIS
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
46) RECURSO N.º 1684/2012-3 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE PADUÁ ALMEIDA SÁ
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RECORRIDO(A): JOAQUIM FERREIRA LIMA
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
47) RECURSO N.º 1653/2012-2 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): LOURIVAL FIGUEIREDO DO LAGO
ADVOGADO(A): HERLINDA DE OLINDA V. SAMPAIO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
48) RECURSO N.º 1648/2012-1 – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MANOEL RAIMUNDO NUNES
ADVOGADO(A): FRANCISCO FRNANDES DE LIMA FILHO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
49) RECURSO N.º 1652/2012-5 – PASTOS BONS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): LAISA CHRISTHIANY SÁ SILVA RIBEIRO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO CHAVES DE BRITO
ADVOGADO(A): JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
50) RECURSO N.º 1831/2012-5 – PAULO RAMOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAULO RAMOS
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): JOAQUIM GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: RODRIGO COSTA NINA
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais

Segunda Turma Recursal Cível e Criminal
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 02
Serão julgados pela Segunda Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 1º (primeiro) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 1º.04.2013 (segunda-feira):
JUIZA RELATORA: LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
01) RECURSO N.º 1697/12–4 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): WALBER QUINTINO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
02) RECURSO N.º 1667/12-4 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MARIA ORLENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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03) RECURSO N.º 1670/12-5 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: LUIS GUILHERMINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
04) RECURSO N.º 1650/12–2 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): VALDEREZ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
05) RECURSO N.º 1668/12-1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MARIA LENES OLIVEIRA DOS REIS
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
06) RECURSO N.º 1651/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ANTONILDE MENDES DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
07) RECURSO N.º 1647/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): GERCIANE SOUSA DE ALENCAR
ADVOGADO(A): Dr. REGINALDO MATIAS DA SILVA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
08) RECURSO N.º 1659/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): JOÃO GABRIEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
09) RECURSO N.º 1649/12-– 5 – Penalva/MA
ORIGEM: COMARCA DE PENALVA
RECORRENTE: ALDIR MILEN DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ADONAE MARQUES MARTINS
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
10) RECURSO N.º 1684/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO BANDEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. JURACI BANDEIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
11) RECURSO N.º 1692/12-– 4 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
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RECORRIDO(A): NAUM VERAS SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JURACI BANDEIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
12) RECURSO N.º 1679/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): IVANILDE DA SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
13) RECURSO N.º 1682/12-– 5 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JORDÂNIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
14) RECURSO N.º 1718/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): EURICO SALES DE SOUSA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
15) RECURSO N.º 1717/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): PEDRO ANDRADE CARDOSO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
16) RECURSO N.º 1719/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
17) RECURSO N.º 1684/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): GEUZILENE COSTA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
18) RECURSO N.º 1690/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOACI ALMEIDA TORRES
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
19) RECURSO N.º 1608/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA ELIENE SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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20) RECURSO N.º 1640/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dra. FLÁVIA DA CONCEIÇÃO GOMES E Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): FRANCISCO GOMES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
21) RECURSO N.º 1672/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA ELITANIA BENIGNO BARROS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
22) RECURSO N.º 1641/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CREUZA DE MORAIS LIMA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
23) RECURSO N.º 1689/12-– 5 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
24) RECURSO N.º 1698/12-– 4 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): EDILEAN DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): Dra. THAIS ABREU LAGO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
25) RECURSO N.º 1672/12-– 5 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: ALDEMIR DUTRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
26) RECURSO N.º 1688/12-– 5 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA DO CARMO MELO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO DE FREITAS FORMIGA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
27) RECURSO N.º 1685/12-– 1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): IRENE TEIXEIRA FEITOSA DA CUNHA
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO DE FREITAS FORMIGA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
28) RECURSO N.º 1618/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
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ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CLEONICE SOUSA DE MORAIS
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
29) RECURSO N.º 1688/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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30) RECURSO N.º 1689/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): VARLEY CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
31) RECURSO N.º 1601/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ADRIANO OLIVEIRA DOS ANJOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
32) RECURSO N.º 1604/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS DE BARROS DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
33) RECURSO N.º 1667/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA MAGALHÃES SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
34) RECURSO N.º 1636/12-– 1 – Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JORGE ALESSANDRO ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO(A): Dra. LARISSA TAVARES PEREZ DURAN
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
35) RECURSO N.º 1610/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FÁBIO DE ARAÚJO CABRAL
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
36) RECURSO N.º 1644/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA PEREIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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37) RECURSO N.º 1615/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ODILSON SOUSA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A)(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
38) RECURSO N.º 1611/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): RAIMUNDA SOUSA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
39) RECURSO N.º 1675/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA SÔNIA DANTAS BARBOSA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
40) RECURSO N.º 1666/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ADRIANA SOARES MARTINS
ADVOGADO(A): Dr. ASTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
41) RECURSO N.º 1691/12-– 2 – Paraibano/MA
ORIGEM: COMARCA DE PARAIBANO
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. DANIEL FURTADO VELOSO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
42) RECURSO N.º 1672/12-– 1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: MOISÉS FRANCISCO DA COSTA NERES
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
43) RECURSO N.º 1704/12-– 3 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: SELMA LIMA ROSA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
44) RECURSO N.º 1660/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): AURINEIDE MAGALHÃES SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
45) RECURSO N.º 1673/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
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RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
46) RECURSO N.º 1668/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ROSALINA DA CONCEIÇÃO SOUSA
ADVOGADO(A): Dra. MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
47) RECURSO N.º 1697/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIA DELMA PEREIRA ALVES
ADVOGADO(A): Dra. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
48) RECURSO N.º 1664/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): DUANNE MIKAELE SOARES
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
49) RECURSO N.º 1698/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA CORREIA SOARES
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
50) RECURSO N.º 1662/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS DE BARROS DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
JUIZA RELATORA: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
51) RECURSO N.º 1288/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): AGNALDO NUNES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
52) RECURSO N.º 1273/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA LUCIA DA SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. MÁRCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
53) RECURSO N.º 1259/2012-1 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: VITÓRIO GUNDES COSTA FILHO
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ADVOGADO(A): Dra. MARIA CELESTE MARTINS BRAGA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

54) RECURSO N.º 1352/2012-1 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): GRAÇA DE MARIA SANTOS GARCIA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
55) RECURSO N.º 1350/2012-1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS PEREIRA
ADVOGADO(A): DR. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
56) RECURSO N.º 1335/2012-1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
57) RECURSO N.º 981/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MAIANE DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
58) RECURSO N.º 1091/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): EDVALDO GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
59) RECURSO N.º 983/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CLAUDEMIR BARBOSA PENHA
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
60) RECURSO N.º 870/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ROGERIO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ALEX BARROSO LEAL
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
61) RECURSO N.º 1339/2012-1 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCELLY PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONÇA
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RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
62) RECURSO N.º 1325/2012-1 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): LEANDRO DOS SANTOS SOBRINHO
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

63) RECURSO N.º 1342/2012-1 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FÁBIO HENRIQUE MEIRELLES MENDES
ADVOGADO(A): Dr. RHICARDDO H.A.B. COSTTA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
64) RECURSO N.º 1343/2012-1 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: AURELIO MIGUEL ARAUJO LIMA
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS ASSIS DA SILVA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
65) RECURSO N.º 1365/2012-1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dra. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): LUIS BATISTA COLACIO
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
66) RECURSO N.º 1329/2012-1 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JÉSSICA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
67) RECURSO N.º 1351/2012-1 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): HENRIQUE BORGES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
68) RECURSO N.º 1099/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): VERA LÚCIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
69) RECURSO N.º 872/2012-1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): HÉLIO DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
70) RECURSO N.º 1117/2012-1 – Vitorino Freire/MA
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ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE AZEVEDO CATÃO NETO
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
71) RECURSO N.º 1097/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CLEMILDA MARQUES DE SOUSA
ADVOGADO: Dr. ERINALDO MORAIS LIMA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
72) RECURSO N.º 1115/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA JANICLEUDE LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): Dr. KELMA SANTOS DE CASTRO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
73) RECURSO N.º 1274/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ITAMAR CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
74) RECURSO N.º 1266/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SUELI LISBOA ALVES
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO DE FREITAS FORMIGA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
75) RECURSO N.º 1262/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CLEUBETE VIANA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
76) RECURSO N.º 1264/2012-1 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): DJANNE RANGEL MORAES ROCHA DE SOUSA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
77) RECURSO N.º 1267/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): LUCIMEIRE BARRETO COSTA ANDRADE
ADVOGADO(A): Dr. EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
78) RECURSO N.º 1344/2012-1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ GOMES DE SOUSA
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ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
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Publicação: 20/03/2013

79) RECURSO N.º 1363/2012-1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ELIZABETH CHAGAS PAIXÃO
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
80) RECURSO N.º 1269/2012-1 – Pedreiras /MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA CELMA DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
81) RECURSO N.º 1258/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): EDINALDO DOS SANTOS ARRUDA
ADVOGADO(A): Dra. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A):
82) RECURSO N.º 1346/2012-1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FLAVIANNE MENDES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
83) RECURSO N.º 1278/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCELO MEMÓRIA E OUTROS
RECORRIDO(A): RITA DE CÁSSIA BENTA DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. SÉRGIO LUIS DA SILVA BENIGNO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
84) RECURSO N.º 1125/2012-1 – Santa Luzia /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): DANIEL SOUSA ALVES
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
85) RECURSO N.º 1106/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): EDIGENES BEZERRA PEREIRA
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
86) RECURSO N.º 965/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RAIMUNDO BARBOSA
ADVOGADO(A): SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
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87) RECURSO N.º 1600/2012-1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): OLGA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

88) RECURSO N.º 1617/2012-2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): HAMILTON OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
89) RECURSO N.º 1609/2012-4 - Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): BENEDITO JOSÉ DE MORAES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
90) RECURSO N.º 1637/2012-3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): JOÃO GABRIEL DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
91) RECURSO N.º 1110/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA IRACIENE OLEGÁRIO AZEVEDO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
92) RECURSO N.º 1123/2012-1 – Santa Luzia/ MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOÃO CARLOS SILVA DUTRA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
93) RECURSO N.º 1193/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FRANCISCA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ERINALDO MORAIS LIMA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
94) RECURSO N.º 1122/2012-1 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): VANILDA VAZ DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
95) RECURSO N.º 1358/2012-1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
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RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCELO MEMÓRIA E OUTROS
RECORRIDO(A): VANESSA ROCHA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
96) RECURSO N.º 973/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): RUTH DE SOUSA CUNHA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
97) RECURSO N.º 1196/2012-1 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): PEDRO ALVES DE ARAÚJO JUNIOR
ADVOGADO(A): Dr. SÉRGIO LUIS DA SILVA BENIGNO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
98) RECURSO N.º 1195/2012-1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA ELIENE GOMES
ADVOGADO(A): Dra. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
99) RECURSO N.º 1028/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): REGINA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
100) RECURSO N.º 1112/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): MAGNO DE ROTERDA DE ASSIS
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR(A): LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
JUIZ RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
101) RECURSO N.º 1599/12–4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
102) RECURSO N.º 1642/12-2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
103) RECURSO N.º 1641/12-2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
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RECORRIDO(A): RENATO BARBOSA FERNANDES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

104) RECURSO N.º 1641/12–5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DR. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
105) RECURSO N.º 1637/12-1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA FRANCISCA DA SILVA MESQUITA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
106) RECURSO N.º 1673/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FERNANDO COSTA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
107) RECURSO N.º 1610/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ADRIANO SOUSA ROCHA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
108) RECURSO N.º 1621/12-– 4 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): VALDEKES FERREIRA LIMA
ADVOGADO(A): JAMES ALBERT MAGALHÃES SANTOS
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
109) RECURSO N.º 1615/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FRANCISCA FREITAS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
110) RECURSO N.º 1648/12-– 3 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA LUCIENE LIMA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
111) RECURSO N.º 1650/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MAGNO PEREIRA MELO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
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112) RECURSO N.º 1624/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SILVANO RANGEL VALE DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

113) RECURSO N.º 1603/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
114) RECURSO N.º 1584/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MÔNICA DA SILVA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
115) RECURSO N.º 1589/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): LUCINETE MEIRELES ROSA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
116) RECURSO N.º 1615/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DA PAZ BARBOSA CHAVES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
117) RECURSO N.º 1595/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): DEUSIMAR GOMES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
118) RECURSO N.º 1589/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIA GAMA DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
119) RECURSO N.º 1593/12-– 2 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ORLEANDRO DA SILVA PINTO
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
120) RECURSO N.º 1627/12-– 3 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
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RECORRIDO(A): TAMIRYS GOMES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
121) RECURSO N.º 1595/12-– 2 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RONALDO SOUSA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
122) RECURSO N.º 1597/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
123) RECURSO N.º 1590/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): ROSILDA LUCENA PASSOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
124) RECURSO N.º 1626/12-– 3 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ADILENE MARQUES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dra. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
125) RECURSO N.º 1590/12-– 1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MÁRCIO GUSMÃO COSTA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
126) RECURSO N.º 1593/12-– 5 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): EZEQUIAS RIBEIRO SOUZA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
127) RECURSO N.º 1593/12-– 1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): PATRICIA DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
128) RECURSO N.º 1629/12-– 3 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): GEROMILSON OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
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129) RECURSO N.º 1611/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MYKAEL DEYDED SOUZA ALVES
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
130) RECURSO N.º 1609/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SILVANIA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
131) RECURSO N.º 1604/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANA MARIA IDELFONSO ALVES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
132) RECURSO N.º 1602/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
133) RECURSO N.º 1605/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAR
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
134) RECURSO N.º 1606/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FERNANDO TAMYRES DA CONCEIÇÃO LINO
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
135) RECURSO N.º 1611/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA ALDENIR GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
136) RECURSO N.º 1616/12-– 2 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONÇA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
137) RECURSO N.º 1614/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
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RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO VAZ DE SOUZA FILHO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
138) RECURSO N.º 1643/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. HUGO FILARDI PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): ANA ALICE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
139) RECURSO N.º 1616/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): GILCELIA VASCONCELOS PAIVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
140) RECURSO N.º 1612/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LINO
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
141) RECURSO N.º 1612/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ADEUDE DE MELO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
142) RECURSO N.º 1649/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): LOUDINO GOMES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
143) RECURSO N.º 1596/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARCONI KAISER SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
144) RECURSO N.º 1646/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
145) RECURSO N.º 1615/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO SILVA OLIVEIRA
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RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

146) RECURSO N.º 1622/12-– 4 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DAS DORES PINHO GONDINHO
ADVOGADO(A): Dra. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
147) RECURSO N.º 1614/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA ZUZENIR FACUNDO MELO
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
148) RECURSO N.º 1617/12-– 4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOEL FELIX DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
149) RECURSO N.º 1617/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ROSÁLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
150) RECURSO N.º 1619/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): LIGIANE MARIA COSTA MAIA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: CLÊNIO LIMA CORRÊA
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 02
Serão julgados pela Segunda Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 2 de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 2.04.2013 (terça-feira):
RELATORA: JUÍZA LAVINIA MACEDO
01) RECURSO N.º 1613/12–4 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CELITE DALPRÁ
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
02) RECURSO N.º 1607/12-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
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RECORRIDO(A): RAIMUNDO ROSA BEZERRA
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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Publicação: 20/03/2013

03) RECURSO N.º 1714/12-3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CÍCERO MUNIZ ANASTÁCIO
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
04) RECURSO N.º 1597/12–5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DR. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
05) RECURSO N.º 1653/12-3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ANTONIO JOSÉ VIANA DE SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
06) RECURSO N.º 1616/12-– 1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM NORDESTE S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): VALDEMIR SILVA LIMA
ADVOGADO(A): Dr. HELVÉCIO FERNANDES DOS SANTOS FILHO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
07) RECURSO N.º 1608/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ HILTON DE MATOS MOURÃO
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
08) RECURSO N.º 1697/12-– 2 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
09) RECURSO N.º 1595/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): FRANCISCA DE MARIA LUCENA EUGENIO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
10) RECURSO N.º 1640/12-– 3 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): KELSON DE OLIVEIRA GOMES
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ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
11) RECURSO N.º 1604/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SAMUEL ANTONIO MORITA NOCKO
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
12) RECURSO N.º 1613/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIDALVA SOUSA CUNHA
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
13) RECURSO N.º 1642/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JACYARA PASSOS SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
14) RECURSO N.º 1609/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA LIMA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
15) RECURSO N.º 1607/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA DA CISTA VERAS
ADVOGADO(A): Dr. JESUS CHAVES PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
16) RECURSO N.º 1692/12-– 3 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: JURANDIR CHAVES COSTA
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
17) RECURSO N.º 1656/12-– 1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
18) RECURSO N.º 1652/12-– 3 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): DANIELY OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
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19) RECURSO N.º 1638/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFÂNIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

20) RECURSO N.º 1608/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA SAMPAIO VIEIRA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
21) RECURSO N.º 1601/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FREDSON ANDRE NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
22) RECURSO N.º 1609/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SOLANGE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
23) RECURSO N.º 1642/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): ANA PAULA SILVA MORAIS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
24) RECURSO N.º 1606/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ZENAIDE SANDES PEREIRA
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
25) RECURSO N.º 1680/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
26) RECURSO N.º 1612/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO BARBOSA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. DR. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
27) RECURSO N.º 1608/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
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ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

28) RECURSO N.º 1683/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): AKICIANO DA COSTA VALE
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
29) RECURSO N.º 1715/12-– 3 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ELIDIANA GONZAGA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
30) RECURSO N.º 1595/12-– 1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): IVANILDE ANTONIA AIRES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
31) RECURSO N.º 1599/12-– 2 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ DE JESUS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
32) RECURSO N.º 1653/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ HUMBERTO MORAIS NUNES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
33) RECURSO N.º 1643/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): VANDO MARQUES BEZERRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
34) RECURSO N.º 1639/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
35) RECURSO N.º 1600/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): JOSÉ FRANCISCO RÔMULO LUCENA EUGÊNIO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
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JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
36) RECURSO N.º 1592/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARCONI LOPES DE MELO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
37) RECURSO N.º 1594/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): EDUARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
38) RECURSO N.º 1641/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): LUIZ BATISTA COLÁCIO
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
39) RECURSO N.º 1677/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
40) RECURSO N.º 1605/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARLENE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
41) RECURSO N.º 1606/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCA THAISA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
42) RECURSO N.º 1610/12-– 2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
43) RECURSO N.º 1646/12-– 2 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): JOSÉ SANDES PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
44) RECURSO N.º 1603/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
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RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANDREA BEZERRA ASEVEDO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
45) RECURSO N.º 1659/12-– 5 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: JOSAFA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. WALDIR REIS NETO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
46) RECURSO N.º 1652/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): CÍCERA MELO NUNES
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
47) RECURSO N.º 1603/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): KALINE MARIA LUCENA EUGENIO
ADVOGADO(A): Dra. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
48) RECURSO N.º 1611/12-– 4 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JANAINA MELO NUNES
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
49) RECURSO N.º 1675/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
50) RECURSO N.º 1607/12-– 5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): Dr. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
JUIZ(A): LAVÍNIA HELENA MACÊDO COÊLHO
RELATORA: JUÍZA LAYSA MENDES
51) RECURSO N.º 1339/12–2 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RAIMUNDO SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
52) RECURSO N.º 1122/12-2 – Paço do Lumiar/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
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RECORRIDO(A): SALMA VALÉRIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDILSON FERREIRA MENDES
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
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53) RECURSO N.º 1337/12-2 – Timbiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE TIMBIRAS
RECORRENTE: TM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JECILENE SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
54) RECURSO N.º 1364/12–4 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: FRANCIMAR PINHEIRO SIQUEIRA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): DR. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
55) RECURSO N.º 1336/12-2 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ALBERTO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
56) RECURSO N.º 1338/12-– 2 – Igarapé Grande/MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA ANTONIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
57) RECURSO N.º 1298/12-– 4 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: OSVALDO DE ARAÚJO SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCELO MEMÓRIA E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
58) RECURSO N.º 1274/12-– 4 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ALIOMAR BERNARDO E SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLAUDECY NUNES SILVA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): MARCELO MEMÓRIA E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
59) RECURSO N.º 1636/12-– 3 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
60) RECURSO N.º 1599/12-– 1 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): MARIA ELIENE DA SILVA MARTINS
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL CESÁRIO FILHO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
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61) RECURSO N.º 936/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): RACHEL ALVES SAMPAIO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

62) RECURSO N.º 1190/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): TATIANA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. MARCONES DA COSTA P. COELHO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
63) RECURSO N.º 1134/12-– 1 – São Luis Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUIS GONZAGA
RECORRENTE: ELISANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. ESTEFANIO SOUZA CASTRO
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
64) RECURSO N.º 1179/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: ITAMAR SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
65) RECURSO N.º 1281/12-– 4 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO GOMES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. BRUNO LEONARDO BRASIL LOPES
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. HUGO FILARDI PEREIRA E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
66) RECURSO N.º 970/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): FRANCISCO MELO VIEIRA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
67) RECURSO N.º 1057/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: CLAUDINA MARIA GOMES
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
68) RECURSO N.º 1066/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
69) RECURSO N.º 1181/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: DINNA DANIELY RODRIGUES DOS SANTOS
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ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
70) RECURSO N.º 979/12-– 2 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARROSO
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANO BARROS DE BRITO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
71) RECURSO N.º 1275/12-– 5 – Olho D’Água das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): RONDINELLE SOUSA LEITE
ADVOGADO(A): Dr. HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
72) RECURSO N.º 1142/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): FRANCISCO ALMEIDA FIALHO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO FIALHO LOPES
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
73) RECURSO N.º 1128/12-– 1 – Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. ODINO FARIAS DE AZEVEDO JUNIOR
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
74) RECURSO N.º 1037/12-– 1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ROZILENE LIMA SOUSA
ADVOGADO(A): Dra. OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
75) RECURSO N.º 1067/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: ADRIANO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
76) RECURSO N.º 1105/12-– 1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: IRACELIA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dra. ALESSANDRA VIEIRA DA CUNHA MOURA FÉ
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
77) RECURSO N.º 1173/12-– 1 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dra. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ADELINO VLADIMIR CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
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RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
78) RECURSO N.º 34/13-– 3 – Santo Antonio dos Lopes/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RECORRIDO(A): ROGÉRIO LIMA NERE
ADVOGADO(A): Dr. ANNA KARINA CUNHA DA SILVA
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

79) RECURSO N.º 1139/12-– 1 – Lago da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TIM NORDESTE S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): ANTONIO WILSON DE FARIAS
ADVOGADO(A): Dr.EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
80) RECURSO N.º 1126/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO(A): FRANCINETE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dra. KELMA SANTOS DE CASTRO
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
81) RECURSO N.º 959/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): SULANITA FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
82) RECURSO N.º 956/12-– 1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
RECORRIDO(A): IRENILDES SANTANA FERREIRA
ADVOGADO(A): Dra. MUNIRA SILVA SERRA
RELATOR: LAYSA DE JESUS P. MARTINS MENDES
Rachel Beliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Quarta Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 2 (dois) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 2.04.2013 (terça-feira):
JUIZ RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
01) RECURSO N.º 639/2012-5 – Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): LUCIMAR DE FÁTIMA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
02) RECURSO N.º 42/2012-3 – Santa Helena/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
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RECORRIDO(A): JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. MARCONE C. MARTINS SARGES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
03) RECURSO N.º 628/2012-1 – Paço do Lumiar/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA
ADVOGADO(A): Dr. CLÁUDIO TRINTA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
04) RECURSO N.º 43/2013-4 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): CICERO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADO(A): VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
05) RECURSO N.º 43/2013-2 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ABDIAS ALVES AMORIM
ADVOGADO(A): DR. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
06) RECURSO N.º 21/2013-4 - Tutóia/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUTÓIA
RECORRENTE: JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr.FRANCISCO DE ASSIS CANAVIEIRA FONSECA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
07) RECURSO N.º 46/2013-5 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: CELSON CRUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
08) RECURSO N.º44/2013-4 São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: JOÃO BATISTA ALVES FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): Dr. SEZOTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
09) RECURSO N.º 45/2013-4 Icatu/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CLEUBERTH NUNES LIMA
ADVOGADO(A): Dr. BENEDITO DE JESUS FERREIRA CARVALHO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
10) RECURSO N.º 48/2013-2 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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11) RECURSO N.º 49/2013-2 – Morros /MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: MARIA DA PIEDADE COSTA BATISTA
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
12) RECURSO N.º 43/2013-5 – Santa Inês /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA INÊS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CELESTINA PEREIRA RIEDEL
ADVOGADO(A): Dr. JURANDIR GARCIA DA SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
13) RECURSO N.º 47/2013-4 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO PEREIRA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dra. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
14) RECURSO N.º 656/2012-1 – Pastos Bons/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: TERESA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIREDO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
15) RECURSO N.º 637/2012-1 - Mirador/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: MIGUELINA SILVA FERREIRA SANTOS
ADVOGADO(A): Dra. MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
16) RECURSO N.º 1394/2012-1 – Santa Quitéria/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
RECORRENTE: MARIA NILDA ARAUJO
ADVOGADO(A): Dr. CID OLIVEIRA SANTOS FILHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
17) RECURSO N.º 637/2012-4 - Rosário/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): GERSON SILVA CALVET
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO CARNEIRO DE MESQUITA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
18) RECURSO N.º 1554/2012-3 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): ADAILSON SOUSA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
19) RECURSO N.º 658/2012-4 – Pastos Bons/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: MARIA FELIX ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIREDO
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RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

20) RECURSO N.º 1401/2012-4 – São Luís/MA
ORIGEM: 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. APOENA VIEIRA E WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): MARIA ALZIRENE SALAZAR DIAS
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
21) RECURSO N.º 618/2012-1 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. APOENA VIEIRA
RECORRIDO(A): SILVANA MIRANDA NUNES
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. THIAGO JOSINO CARRILHO DE ARRUDA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
22) RECURSO N.º 826/2012-4 - Brejo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BREJO
RECORRENTE: FRANCISCO AURELIO DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
23) RECURSO N.º 1472/2012-5 – São Domingos do Maranhão /MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSEFA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSÉ ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
24) RECURSO N.º 1213/2012-5 – São Luís/MA
ORIGEM: 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): MANOEL ANTONIO XAVIER
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL ANTONIO XAVIER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
25) RECURSO N.º 1085/2012-1 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DO SOCORRO FREITAS LIMA
ADVOGADO(A): Dra. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
26) RECURSO N.º 1538/2012-4 - Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
27) RECURSO N.º 819/2012-4 – Rosário /MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOÃO DE DEUS COSTA
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO CARNEIRO DE MESQUITA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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28) RECURSO N.º 641/2012-4 – Mirador/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: JOSÉ VANDES SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
29) RECURSO N.º 1534/2012-5 – Igarapé Grande /MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: ANA PAULA SOARES VERAS
ADVOGADO(A): Dr. CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
30) RECURSO N.º 632/2012-1 – Pastos Bons /MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: MARINALVA SILVA FREITAS
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
31) RECURSO N.º 42/2013-5 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ESMERALDA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dra. LUCIANA DE SOUZA CAASTRO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
32) RECURSO N.º 48/2013-5 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: MARILENE MARQUES ABREU
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
33) RECURSO N.º 524/2010-4 – São Luís/MA
ORIGEM: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): JULIEL COSTA SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. JULIANA BLAZEJUK SALDANHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
34) RECURSO N.º 30/2013-1 – São Luís /MA
ORIGEM: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): DOMINGOS JORGE SOUSA PROTÁCIO
ADVOGADO(A): Dr. ALMIR CAMPOS CANTANHEDE
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
35) RECURSO N.º 45/2013-3 - Penalva/MA
ORIGEM: COMARCA DE PENALVA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARIA TEODORA NOGUEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO MARCELINO GAMA NETO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
36) RECURSO N.º 44/2013-2 – Pindaré - Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM
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RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): PEDRO DE SOUSA GONÇALVES
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS EDUARDO ABREU COSTA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

37) RECURSO N.º 42/2013-4 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. ALESSANDRA DU VALESSE
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
38) RECURSO N.º 44/2013-3 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA, MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): RAFAELA FONSECA CASTELO BRANCO
ADVOGADO(A): Dra. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
39) RECURSO N.º 47/2013-3 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA LIMA MEDEIROS
ADVOGADO(A): Dr. GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
40) RECURSO N.º 43/2013-3 – Paço do Lumiar/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): UILZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): Dr. EDMAR GOMES CAVALCANTE JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
41) RECURSO N.º 41/2013-3 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: EDIMILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
42) RECURSO N.º 1564/2012-3 – Esperantinópolis/ MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SAVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ZULENE NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO(A): Dr.CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
43) RECURSO N.º 772/2012-1 - Barreirinhas/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARREIRINHAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): SÃO LUCAS SERVIÇO LTDA
ADVOGADO(A): JOSÉ FRANCISCO BELEM DE MENDONÇA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
44) RECURSO N.º 1533/2012-5 - PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: MARIA LUIZA FERREIRA SOARES
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ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
45) RECURSO N.º 1526/2012-1 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
46) RECURSO N.º 662/2012-4 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO FIGUEIREDO NETO
RECORRIDO(A): MARIA DE LORDES CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLÁUDIO TRINTA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
47) RECURSO N.º 1407/2012-4 - Cedral/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): NAIR BENEDITA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS HENRIQUE DINIZ FONSECA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
48) RECURSO N.º 1400/2012-5 – Magalhães de Almeida/MA
ORIGEM: COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOSÉ ORLANDO CALDAS FONSECA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
49) RECURSO N.º 1088/2012-5 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARIA DE LORDES FREITAS VELOSO
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
50) RECURSO N.º 1563/2012-3 – Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: GUSTAVO VAZ PIRES
ADVOGADO(A): Dra. MÔNICA MARIA DE AGUIAR PIRES
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
51) RECURSO N.º 1677/2012-4 – BARÃO DE GRAJAÚ/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): RAFAELA LIMA DE SOUSA
RECORRIDO(A): MANOEL DA GUIA SILVA PAZ
ADVOGADO(A): RICARDO SILVA FERREIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
52) RECURSO N.º 40/2013-4 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES
ADVOGADO(A): CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
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RECORRIDO(A) FRANCISCO ALVES DOS SANTOS:
ADVOGADO(A): FRANCIVALDO P. SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
53) RECURSO N.º 1662/2012-5 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BRASIL TELECON S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): ANTÔNIO CLEYTONOLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
54) RECURSO N.º 47/2013-5 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA TELMA DE CASTRO RIBEIRO
ADVOGADO(A): CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
55) RECURSO N.º 817/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ERINALDO FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
56) RECURSO N.º 1670/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ROSA DA COSTA FREITAS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
57) RECURSO N.º 818/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): EDILSON CEZAR BRITO
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
58) RECURSO N.º 43/2013-1 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DENIS NOLETO SÁ RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARCELO TEÓFILO RIOS ANTÔNIO
ADVOGADO(A): FERNANDO DE FREITAS FORMIGA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
59) RECURSO N.º 44/2013-1 – DOM PEDRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES REIS
ADVOGADO(A): FRANCISCO MESSIAS DOUSA DE CARVALHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): STÉPHANY BRANDÃO DE SOUSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
60) RECURSO N.º 1744/2012-5 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RITA MARIA VILELA CALVET
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
61) RECURSO N.º 39/2013-4 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): FERNANDO DE FREITAS FORMIGA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013
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JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
62) RECURSO N.º 1138/2012-2 – MATÕES/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATÕES
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO ANGLADA J. CASANOVAS
RECORRIDO(A): REINALDO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DA COSTA SILVA BARBOSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
63) RECURSO N.º 42/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CELSO ABREU MELO
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO COELHO PINHEIRO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
64) RECURSO N.º 759/2012-4 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): G M SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
ADVOGADO(A): KARINNE SILVA ANDRADE
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
65) RECURSO N.º 1283/2012-5 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): MARCÍLIO SILVA DE MORAIS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
66) RECURSO N.º 1625/2012-4 – MARACAÇUMÉ/MA
ORIGEM: COMARCA DE MARACAÇUMÉ
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): ANDRÉ CHARLES ALCÂNTARA MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO BARRETO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
67) RECURSO N.º 29/2013-4 – PINDARÉ MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA SECUNDINA DINIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
68) RECURSO N.º 45/2013-2 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): BEATRIZ SAMARA FERRO ALVES
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
69) RECURSO N.º 1280/2012-2 – POÇÃO DE PEDRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): JANIO FABIO PORTILHO AMARAL
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
70) RECURSO N.º 764/2012-1 – BEQUIMÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE BEQUIMÃO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R.
SIMÕES
RECORRIDO(A): DELZA PEREIRA ALVES
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ADVOGADO(A): JOSÉ RIBAMAR BOTÃO FRANÇA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
71) RECURSO N.º 666/2012-2 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

72) RECURSO N.º 825/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): EMAÚS AMON DE SOUSA FRANKLIN
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
73) RECURSO N.º 39/2013-5 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA;
RECORRIDO(A): MARIA NEIDE DA SILVA REIS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
74) RECURSO N.º 816/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): CÍCERA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
75) RECURSO N.º 1276/2012-3 – MIRINZAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): ELERNILDES ROCHA AVELAR
ADVOGADO(A): RUBEM AMORIM
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
76) RECURSO N.º 13/2013-2 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
77) RECURSO N.º 32/2013-2 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCO SABINO DIAS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
78) RECURSO N.º 504/2011-2 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): LUMA CORRÊA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VIANA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
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79) RECURSO N.º 660/2012-5 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BENTO FARIAS COSTA
ADVOGADO(A): JOSÉ DE ALENCAR MACÊDO ALVES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
80) RECURSO N.º 44/2013-5 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: IOMAR DA SILVA MARTINS JÚNIOR
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
81) RECURSO N.º 1528/2012-1 – ESPERANTINÓPOLIS/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSÉ RAIMUNDO FELIX
ADVOGADO(A): CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
82) RECURSO N.º 1395/2012-1– PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSEVEL ANTONIO DA HORA
ADVOGADO(A): PEDRO BEZERRA DE CASTRO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
83) RECURSO N.º 1777/2012-3 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO GAMA DA LUZ
ADVOGADO(A): GEORGE VINÍCIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
84) RECURSO N.º 654/2012-1 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: DEODATO BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
85) RECURSO N.º 42/2012-3 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: OSVALDO VIEIRA VIANA CARVALHO
ADVOGADO(A): ROMUALDO SILVA MARQUINHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
86) RECURSO N.º 1775/2012-3 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: FRANCISCO CAMPÊLO
ADVOGADO(A): GEORGE VINÍCIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
87) RECURSO N.º 816/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
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ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZO
RECORRIDO(A): EDMAR CEZAR BRITO
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

88) RECURSO N.º 47/2013-2 – BARRA DO CORDA/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: JOSÉ LUIS RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADO(A): LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
89) RECURSO N.º 49/2013-1 – MORRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA SOUSA MORAES
ADVOGADO(A): CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
90) RECURSO N.º 48/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA MADALENA MORAES ALBUQUERQUE
ADVOGADO(A): WERNER BAUER
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
91) RECURSO N.º 638/2012-1 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: AURELIANO SOUZA BARROS
ADVOGADO(A): MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
92) RECURSO N.º 45/2013-1 – PINHEIR/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO FARIAS OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
93) RECURSO N.º 41/2013-1 – SÃO VICENTE DE FERRER/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO VICENTE DE FERRER
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA;
RECORRIDO(A): EUDINIR COSTA SERRA
ADVOGADO(A): LURDILENE BÁRBARA SOUSA NUNES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
94) RECURSO N.º 1087/2012-4 – HUMBERTO DE CAMPOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): LUCIANA ARAÚJO SÁ MENESES
ADVOGADO(A): RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
95) RECURSO N.º 816/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ANTÔNIO FERREIRA SILVA
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ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
96) RECURSO N.º 1872/2012-4 – CAXIAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE CAXIAS
RECORRENTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS FEITOSA FRAGA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
97) RECURSO N.º 820/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ADRIANA MAXIMINO DA SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
98) RECURSO N.º 19/2013-3 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA RHEL
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): FRACIVALDO P. SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
99) RECURSO N.º 19/2013-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): FRANCIDALVA BESERRA MORAIS BATISTA
ADVOGADO(A): RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
100) RECURSO N.º 18/2013-3 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): VALDENE MEDEIROS ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
101) RECURSO N.º 1787/2012-4 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADO(A): CARLO VICTOR BELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOCELENE DE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
102) RECURSO N.º 1853/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
103) RECURSO N.º 1867/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
104) RECURSO N.º 1878/2012-3 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
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RECORRENTE: DEIDE FERNANDO SILVA ALVES
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SOARES ROCHA
RECORRIDO(A): VIVO S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
105) RECURSO N.º 1858/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FRANCIDALVADE JESUS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
106) RECURSO N.º 1857/2012-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: GENEZILDA OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
107) RECURSO N.º 1855/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: RAIMUNDO DE CASTRO ALVES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
108) RECURSO N.º 1861/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ANTONIA PEREIRA GOMES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
109) RECURSO N.º 1860/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: CLODOALDO GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
110) RECURSO N.º 1859/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
111) RECURSO N.º 1359/2012-1 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ILANILTON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO
RECORRIDO(A): VIVO S/A
ADVOGADO(A): CARLA GRACIETE SILVA VALE
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
112) RECURSO N.º 1299/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): FRANCISCA DE FÁTIMA SOUSA LEVY
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
113) RECURSO N.º 1142/2012-4 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES
ADVOGADO(A): MARCIA SILVA REGO
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RECORRIDO(A): RONALDO MARTINS ABREU
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
114) RECURSO N.º 37/2013-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: GLAUCIMARIA ALVES PIRES CARDOSO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
115) RECURSO N.º 1735/2012-4 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ROSALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
116) RECURSO N.º 1723/2012-5 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): MAICY MILHOMEM MOSCOSO MAIA
RECORRIDO(A): JOSÉ AUGUSTO LOPES LIMA
ADVOGADO(A): NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
117) RECURSO N.º 1581/2012-1 – ARAIOSES/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): CLEOMENES PEREIRA
RECORRIDO(A): CÂNDIDO DAS CHAGAS LINHARES
ADVOGADO(A): GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
118) RECURSO N.º 1860/2012-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ROZEANE BRITO ANDRADE
ADVOGADO(A): ANNA KARINA CUNHA DA SILVA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
119) RECURSO N.º 773/2012-5 – ICATU/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES PAIXÃO
ADVOGADO(A): DELZA PEREIRA GILBERTI
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
120) RECURSO N.º 1848/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA CLENE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
121) RECURSO N.º 35/2013-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA ANTÔNIO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
122) RECURSO N.º 07/2013-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FABIANA DE MACÊDO MESQUITA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LIA OLIVEIRA SOUSA
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RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
123) RECURSO N.º 1591/2012-4 – ARAIOSES/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS LINHARES
ADVOGADO(A): GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
124) RECURSO N.º 1854/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA MACIEL SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
125) RECURSO N.º 1868/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: CLAUDENICE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
126) RECURSO N.º 1859/2012-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: WAGNA SILVA DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
127) RECURSO N.º 40/2013-3 – SÃO VICENTE FERRER/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO VICENTE FERRER
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; MARCOS LUÍS BRAID R.
SIMÕES; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
ADVOGADO(A): DIEGO CARVALHO DE SOUSA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
128) RECURSO N.º 48/2013-3–MONÇÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ ANTÔNIO ANCHIETA
ADVOGADO(A): ROSANGÉLICA PEREIRA CASTELO BRANCO CAMPOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
129) RECURSO N.º 1866/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: IEDA MARIA BRITO SOARES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
130) RECURSO N.º 1671/2012-5– PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ARLEAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
131) RECURSO N.º 1706/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
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RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
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132) RECURSO N.º 763/2012-1 – CODÓ/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODÓ
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCA PALHARES CUNHA
ADVOGADO(A): NELSON DE ALENCAR JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
133) RECURSO N.º 823/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): JEDAIAS SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
134) RECURSO N.º 819/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): GILBERTO MUNIZ LEITE
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
135) RECURSO N.º 1680/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): AMERICEL S/A (CLARO)
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
136) RECURSO N.º 1231/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): CLADES CILENE DE OLIVEIRA LUSTOZA
ADVOGADO(A): BENEDITO FERREIRA JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
137) RECURSO N.º 08/2013-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: HELENA DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
138) RECURSO N.º 18/2013-1 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): ZILVA ALVES SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO(A): RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
139) RECURSO N.º 09/2013-1 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): EDUARDO LUIZ BROCK
RECORRIDO(A): IZAURA AMORIM DE SOUSA
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ADVOGADO(A): JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
140) RECURSO N.º 09/2013-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FRANCISCO SALINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
141) RECURSO N.º 14/2013-4 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOÃO FIGUEIREDO ROCHA
ADVOGADO(A): FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
142) RECURSO N.º 14/2013-5 – ESPERANTINÓPOLIS/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO(A): EVELINE DINA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
143) RECURSO N.º 15/2013-5 – ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): FILIPE AUGUSTO ROCHA E SILVA; RICARDO BRITO CARON; ANA GRAZIELLA ATANÁZIO DE LIMA;
TERESA CRISTINA PITTA FABRÍCIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACÊDO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
144) RECURSO N.º 17/2013-5 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): QUIRINA DIAS COELHO
ADVOGADO(A): HENRIQUE MOREIRA FILHO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
145) RECURSO N.º 15/2013-4 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): TERESA CRISTINA PITTA FABRÍCIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO REIS LINS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACÊDO GUTERRES
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
146) RECURSO N.º 14/2013-2 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): BENEDITA ROSA CUNHA
ADVOGADO(A): LUCIANA MACÊDO GUTERRES
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
147) RECURSO N.º 15/2013-1 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA ARAÚJO CHAGAS
ADVOGADO(A): JOÃO JORGE LOBATO
148) RECURSO N.º 16/2013-4 – CANDIDO MENDES/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 314 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

ORIGEM: COMARCA DE CANDIDO MENDES
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO(A): JOSÉ RUBEM DE FREITAS SANTOS
ADVOGADO(A): SUELI PEREIRA DIAS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
149) RECURSO N.º 22/2013-5 – CEDRAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): LUIS BETRAN SOARES DE DEUS
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
150) RECURSO N.º 14/2013-3 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): CARLOS MARINHO
ADVOGADO(A): NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
Rachel Béliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais

Quarta Turma Recursal Cível e Criminal
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Quarta Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 1º (primeiro) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 1º.04.2013 (segunda-feira):
JUIZ RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
01) RECURSO N.º 1732/2012-4 - Arari/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: MARIA ONETE CORREA BARBOSA
ADVOGADO(A): Dr. GEORGE VINICIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
02) RECURSO N.º 1665/2012-1 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): GENUÍNA MARIA RODRIGUES CUNHA
ADVOGADO(A): Dra. LAYSE ANA N. MORAIS NOGUEIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
03) RECURSO N.º 1672/2012-4 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DIAS
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LAÉRCIO SERRA DA SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
04) RECURSO N.º 1880/2012-1 – São Mateus/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO MATEUS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA E DENIS NOLETO SA RODRIGUES
RECORRIDO(A): ANTONIO ROGERIO DE LIMA
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ADVOGADO(A): ARETA CARNEIRO PAULA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
05) RECURSO N.º 1887/2012-5 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: EDIVALDO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
06) RECURSO N.º 1885/2012-5 - Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: FRANCISCO LEONAN SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
07) RECURSO N.º 1885/2012-1 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: JOSÉ DO CARMO FREITAS
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
08) RECURSO N.º44/2013-4 - Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: ANTONIA SUELI DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
09) RECURSO N.º 644/2012-5 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. MARCELLE GLEYCE
RECORRIDO(A): CLAUDETE SOUSA GOUVEIA
ADVOGADO(A): Dr. TARCÍLIO SANTANA FILHO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
10) RECURSO N.º 1702/2012-1 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dras. POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, MARINA MARIA MAIA VALENTE, LETICIA MARIA ANDRADE
TROVÃO E CLAUDIA FERNANDA S. DE ARAUJO
RECORRIDO(A): JOSUÉ ROCHA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANA BLAZEJUK SALDANHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
11) RECURSO N.º 1693/2012-1 – Humberto de Campos/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: JOSELITA ROMÃO BARROSO
ADVOGADO(A): Dr. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
12) RECURSO N.º 1677/2012-2 Tutóia/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUTÓIA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): SONIA MARIA SOUSA LEONARDO
ADVOGADO(A): Dr. DAYANNE FERNANDES COSTA CALAND
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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13) RECURSO N.º 1752/2012-3 - Anajatuba/MA
ORIGEM: COMARCA DE ANAJATUBA
RECORRENTE: RAIMUNDA LINA PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ANTONIO DE CASTRO MENDES
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
14) RECURSO N.º 1840/2012-5 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOÃO EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RELATOR:
15) RECURSO N.º 1523/2012-5 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA ELENA ALVES DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO(A): TATIANA M DE AGUIAR MORAES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
16) RECURSO N.º 1747/2012-3 - Viana/MA
ORIGEM: COMARCA DE VIANA
RECORRENTE: MARINILDE CHAGAS MACHADO
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
17) RECURSO N.º 1717/2012-2 - Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. SEZOTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
18) RECURSO N.º 1671/2012-2 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): FRANCISCO PEREIRA DUTRA
ADVOGADO(A): Dr. NOEME BARROS DA SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
19) RECURSO N.º 1711/2012-1 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: LUCILENE TEIXEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
20) RECURSO N.º 1746/2012-3 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: MARIA IZAUDINA DE OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
21) RECURSO N.º 1730/2012-4 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA DE MEDEIROS SILVA
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ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
22) RECURSO N.º 1706/2012-2 - Buriti/MA
ORIGEM: COMARCA DE BURITI
RECORRENTE: JOSÉ MURILO DE SOUSA CHAVES
ADVOGADO(A): Dr. RAIMUNDO PINHEIRO JUNIOR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
23) RECURSO N.º 1687/2012-5 - Raposa /MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: KARINA MATOS NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): MARINA MARIA MAIA VALENTE, POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
24) RECURSO N.º 1889/2012-5 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR SOARES
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
25) RECURSO N.º 1722/2012-2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: VIVIANA RAMOS DA SILVA DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
26) RECURSO N.º 1578/2012-2 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ISAILDE VIEIRA
ADVOGADO(A): Dr. JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
27) RECURSO N.º 1404/2012-5 – Barão de Grajaú /MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAU
RECORRENTE: ROSA MARIA PACHECO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. YURI SANTIAGO TEIXEIRA AIRES SANTOS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
28) RECURSO N.º 1731/2012-4 Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: EULALIA DE LIMA VIANA
ADVOGADO(A): Dr. NILTON DA CRUZ VIEIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
29) RECURSO N.º 1679/2012-2 - Cedral /MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: JOVANILDO MARTINS FURTADO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS HENRIQUE DINIZ FONSECA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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30) RECURSO N.º 1724/2012-5 Mirinzal/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA
ADVOGADO(A): Dra. MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
31) RECURSO N.º 1829/2012-1 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PAZ
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO RAIMUNDO LIMA DINIZ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
32) RECURSO N.º 1757/2012-3 - Icatu/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MANOEL CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. BENAVENUTO RABELO GOMES ALVES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
33) RECURSO N.º 1736/2012-4 – Pindaré – Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ - MIRIM
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOSENILDO DINIZ COSTA
ADVOGADO(A): Dr. GISLAINE DE ANDRADE RAPOSO BARROS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
34) RECURSO N.º 1891/2012-2 – Barra do Corda /MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: LUCIA MARIA PAIVA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
35) RECURSO N.º 1922/2012-3 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: RAIMUNDA COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
36) RECURSO N.º 1884/2012-1 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: WEKADJA ALVES LOBÃO
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
37) RECURSO N.º 1892/2012-2 – Barra do Corda /MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): Dr. BARBARA DE CASSIA SOUZA ALENCAR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
38) RECURSO N.º 1592/2012-4 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
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ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ADAUTO BATISTA RAMOS
ADVOGADO(A): Dr. DONALTON MENESES DA SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
39) RECURSO N.º 1576/2012-1 – Olho D’água das Cunhãs /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ANTONIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
40) RECURSO N.º 1726/2012-3 - Tutóia/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUTÓIA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MANOEL DE JESUS DE SOUSA FILGUEIRAS
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO DE ASSIS CANAVIEIRA FONSECA
RELATOR:
41) RECURSO N.º 1726/2012-2 – Coelho Neto/MA
ORIGEM: COMARCA DE COELHO NETO
RECORRENTE: FRANCISCA MARQUES DA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. BRUNA SILVA BRAGANÇA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
42) RECURSO N.º 1881/2012-1 – Barra do Corda/ MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: WEKENNDY LOBÃO MENDES
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
43) RECURSO N.º 1919/2012-3 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
44) RECURSO N.º 1682/2012-1 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOSE RAIMUNDO ROCHA DUTRA
ADVOGADO(A): Dr. NORTON NAZARENO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
45) RECURSO N.º 1727/2012-2 - Tutóia/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUTÓIA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOSE ODECIO CAZUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. KELSON VERAS SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
46) RECURSO N.º 1696/2012-3 - Carutapera/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): ALCINO NASCIMENTO DA SILVA
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ADVOGADO(A): Dr. SUELI PEREIRA DIAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
47) RECURSO N.º 1686/2012-4 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): HELENA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
48) RECURSO N.º 1708/2012-3 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): U. TAVARES DA SILVA – ME (LOJA ALGO MAIS)
ADVOGADO(A): LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
49) RECURSO N.º 1900/2012-4 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: ROSEANA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
50) RECURSO N.º 1890/2012-3 - Penalva/MA
ORIGEM: COMARCA DE PENALVA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DOMINGOS MORAES SERRA
ADVOGADO(A): Dr. GONZANILDE PINTO DE SOUSA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
JUIZ RELATOR: AURELIANO COELHO PEREIRA
51) RECURSO N.º 1754/2012-3 - Olho Dágua Das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS/MA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. MARCO LEANDRO GOMES DE SOUSA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
52) RECURSO N.º 1634/2012-5 - Olho Dágua Das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS/MA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO DE JESUS
ADVOGADO(A): Dr.LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
53) RECURSO N.º 1588/2012-2 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DOMINGAS AROUCHE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ILMAR MOTA SOUZA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
54) RECURSO N.º 1587/2012-2 - Chapadinha/MA
ORIGEM: CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): FRANCISCO JOSÉ FURTADO
ADVOGADO(A): Dr. DONALTON MENESES DA SILVA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
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55) RECURSO N.º 1617/2012-3 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MISSECLEY DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO(A): Dr. DONALTON MENESES DA SILVA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
56) RECURSO N.º 1896/2012-4 – São João Batista/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): CLEIDEMAR DOS ANJOS COSTA
ADVOGADO(A): Dr.FÁBIO COSTA PINTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
57) RECURSO N.º 1584/2012-1 – Vitória do Mearim/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM
RECORRENTE: ADIEL CUTRIM LINDOSO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
58) RECURSO N.º 1589/2012-5 - Matões/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATÕES
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RECORRIDO(A): VERA LÚCIA ADRIANO DOS ANJOS
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
59) RECURSO N.º 1625/2012-3 - Guimarães/MA
ORIGEM: COMARCA DE GUIMARÃES
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROSIVAN TORRES FERREIRA
RECORRIDO(A): EDNA DINIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): Dr. DUCIVAL PEREIRA DIAS
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
60) RECURSO N.º 1586/2012-2 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA E STÉPHANY BRANDÃO DE SOUSA
RECORRIDO(A): ABRAÃO TENÓRIO CAVALVANTE JUNIOR
ADVOGADO(A): Dr. FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
61) RECURSO N.º 1573/2012-4 - Rosário/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ALFREDO MENDONÇA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. FLÁVIO HENRIQUE CARDOSO MATÕES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
62) RECURSO N.º 1599/2012-3 - Rosário/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ELZAMAR COSTA MORAES
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM DE JESUS SANTOS SOUSA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
63) RECURSO N.º 1606/2012-3 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
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ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): LUCAS SEIXAS ABREU
ADVOGADO(A): Dr. JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
64) RECURSO N.º 1583/2012-4 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: GILDENIR ARAÚJO SILVA
ADVOGADO(A): Dr. NORTON NAZARENO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
65) RECURSO N.º 1734/2012-2 – Itapecuru - Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU- MIRIM
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA FAUSTINA BORGES
ADVOGADO(A): Dr. EDVALSON CARVALHO CAVALCANTI
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
66) RECURSO N.º 163320121 - Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): CLEDILSON NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
67) RECURSO N.º 1719/2012-1 - Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ HENRIQUE MENDES
ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
68RECURSO N.º 1714/2012-5 - Coroatá/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): FRANCISCA BAIMA LIMA
ADVOGADO(A): Dr. FLABIO MARCELO BAIMA LIMA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
69) RECURSO N.º 1725/2012-2 - Cantanhede/MA
ORIGEM: COMARCA DE CANTANHEDE
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): GERSON HENRIQUE CARVALHO GUIMARÃES
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO JESUS EWERTON MARTINS SEGUNDO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
70) RECURSO N.º 1725/2012-4 - Arari/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: PATRICIO PAOZINHO
ADVOGADO(A): Dr. GEORGE VINICIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
71) RECURSO N.º 1582/2012-1 - Viana/MA
ORIGEM: COMARCA DE VIANA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): DOMINGOS BASTOS
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ADVOGADO(A): Dr. EZEQUIEL PINHEIRO GOMES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
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72) RECURSO N.º 1616/2012-1 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: KARINA MATOS NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dr. GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. MARINA MARIA MAIA VALENTE, POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, LETÍCIA MARIA ANDRADE
TROVÃO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
74) RECURSO N.º 108/2013-5 – Zé Doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): IVONETE PEREIRA MONTELES
ADVOGADO(A): Dr. VALTER AMORIM
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
75) RECURSO N.º 109/2013-1 Zé Doca/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS DE EBENÉZIA - ARPRORE
ADVOGADO(A): Dr. CHISTIAN BEZERRA COSTA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
76) RECURSO N.º 1720/2012-1 - Barreirinhas/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARREIRINHAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ISAUDIMAR DO VALE
ADVOGADO(A): Dr. ADLER GOMES LEITÃO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
77) RECURSO N.º 1610/2012-3 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DOURISMAR SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
78) RECURSO N.º 1635/2012-5 - Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ROSINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
79) RECURSO N.º 1622/2012-3 - Icatu/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CLAUDIONIRES GARCES BARBOSA FRAZÃO
ADVOGADO(A): Dr. BENAVENUTO RABELO GOMES ALVES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
80) RECURSO N.º 1643/2012-4 – São Bento/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): JOSÉ DE RIBAMAR CHAGAS
ADVOGADO(A): Dr. JOELMA GOMES COSTA SILVA
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RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
81) RECURSO N.º 1634/2012-1 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUCIANA BLAZEJUK SALDANHA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
82) RECURSO N.º 1632/2012-1 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DIAS
ADVOGADO(A): Dr. LAÉRCIO SERRA DA SILVA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
83) RECURSO N.º 1637/2012-5 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): LUIZA PRIMO BRITO
ADVOGADO(A): Dr. ALINE MARIA MENDES PEREIRA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
84) RECURSO N.º 1850/2012-1 - Penalva/MA
ORIGEM: COMARCA DE PENALVA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): ALDIR MILEN DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ADONAE MARQUES MARTINS
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
85) RECURSO N.º 1733/2012-4 – Urbano Santos/MA
ORIGEM: COMARCA DE URBANO SANTOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA MACHADO EVANGELISTA
ADVOGADO(A): Dr. NOEME BARROS DA SILVA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
86) RECURSO N.º 1668/2012-5 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CLEUDILEA PEREIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. SARA FERREIRA COSTA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
87) RECURSO N.º 1693/2012-5 - Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
88) RECURSO N.º 1851/2012-5 – Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: ELIZETE LEAL DA SILVA RIOS
ADVOGADO(A): Dr. WARWICK LEITE DE CARVALHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
89) RECURSO N.º 1584/2012-2 - Chapadinha/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 325 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: MARIA ROMANA DA SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. DANIEL PALACIO DE AZEVEDO E KAIRON LICA SOARES
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
90) RECURSO N.º 1618/2012-3 - Tuntum/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: SONIMAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JAMES ALEXANDRE COSTA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA E STÉFANY BRANDÃO DE SOUSA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
91) RECURSO N.º 1695/2012-5 - Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ANTONIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
92) RECURSO N.º 1826/2012-2 Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): KLÊNIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
93) RECURSO N.º 1566/2012-2 - Rosário/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): DELCI MORAES
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO CARNEIRO DE MESQUITA JUNIOR
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
94) RECURSO N.º 1729/2012-4 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): MAURO ADRIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
95) RECURSO N.º 1728/2012-4 – Sucupira do Norte/MA
ORIGEM: COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE
RECORRENTE: BENEDITO DE SÁ DE SANTANA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
96) RECURSO N.º 1673/2012-2 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA FERNANDES
ADVOGADO(A): Dr. JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
97) RECURSO N.º 46/2013-2 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
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ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

98) RECURSO N.º 302/2010-4 - Bacuri/MA
ORIGEM: COMARCA DE BACURI
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARCOS COSTA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): Dr. HILDA FABÍOLA MENDES RÊGO
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
99) RECURSO N.º 46/2013-3 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
100) RECURSO N.º 1666/2012-2 - Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CREUZA LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. ALMIR L. MOREIRA FILHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: AURELIANO COELHO FERREIRA
JUIZ RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
101) RECURSO N.º 1826/2012 -3– Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ ELIEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DR. ROMULO SILVA DE MELO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
102) RECURSO N.º 1601/2012-4 – Matinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATINHA
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE DE CELULAR
ADVOGADO(A): DR. LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): JOSÉ MARIA GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
103) RECURSO N.º 1620/2012-2 – Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): CARLOS AUGUSTO ARAÚJO TORRES
ADVOGADO(A): DR. ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
104) RECURSO N.º 753/2012-1 – Pedreiras /MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): EUNICE PEREIRA GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): SÉRGIO LUÍS DA SILVA BENIGNO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
105) RECURSO N.º 1855/2012-2 – Vargem Grande /MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): Dr. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
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RECORRIDO(A) – MARIA RODRIGUES FILHA
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
106) RECURSO N.º 1664/2012-4– Mirador /MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): Dr. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): HILDENY DOS SANTOS BONFIM
ADVOGADO(A): DR. JULIANA MARIA CAMPOS GONÇALVES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
107) RECURSO N.º 1598/2012– 2 – Paraibano/MA
ORIGEM: COMARCA DE PARAIBANO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, MARCOS LUÍS BRAID SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCO WELLINGTON GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): DR. DANIEL FURTADO VELOSO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
108) RECURSO N.1596/2012– 3 – Paraibano/MA
ORIGEM: COMARCA DE PARAIBANO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE DE CELULAR
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): RAIMUNDO DE JESUS SILVA FILHO
ADVOGADO(A): DANIEL FURTADO VELOSO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
109) RECURSO N.º 1703/2012-3 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DO ROSÁRIO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): DR. KAYRON LICA SOARES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
110) RECURSO N.º – 1678/2012-4 - Olho D’água Das Cunhãs/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DOS CUNHÃS
RECORRENTE: CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO SANTOS
ADVOGADO(A): DENIS NOLETO SÁ RODRIGUES, FERNANDO SAVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): RONALDO GAMA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): DR. LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
111) RECURSO N.º 1668/2012-4 – Coroatá/MA
ORIGEM: COMARCA DE COROATÁ
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCO LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): DR. FRANCISCO CARLOS MOUSINHO DO LAGO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
112) RECURSO N.º 1883/2012-5 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DR. SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
113) RECURSO N.º 1864/2012-2 – Carutapera/MA
ORIGEM: COMARCA DE CARUTAPERA
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DA SILVA GATINHO FILHO
ADVOGADO(A): DR. ADRIANA SILVA CARVALHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 328 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
114) RECURSO N.º 1529/2012– 1 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
1ª RECORRENTE: CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
2ªRECORRENTE: ANGELO CARLOS SOARES
ADVOGADO(A): DR. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
1ªRECORRIDO(A): ANGELO CARLOS SOARES
ADVOGADO(A): DR. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
2ª RECORRIDO(A): CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
115) RECURSO N.º 1518/2012-1 – Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA ILVA DA CONCEIÇÃO FRAGOSO
ADVOGADO(A): DR. GALDENCIO ALMEIDA GOMES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
116) RECURSO N.º 1413/2012-3 – Barão De Grajaú/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ
RECORRENTE: MARIA LUISA AIRES DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR. YURI SANTIAGO TEIXEIRA AIRES SANTOS
RECORRIDO(A): CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA SÁ
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
117) RECURSO N.º 1417/2012– 3 – Colinas/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: THIAGO DE MELO LIMA
ADVOGADO(A): FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
118) RECURSO N.º 1535/2012-2 – Esperantinópolis/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR-COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): OTACÍLIO RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
119) RECURSO N.º 1399/2012-1 – Alcântara/MA
ORIGEM: COMARCA DE ALCÂNTARA
RECORRENTE: CEMAR-COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): LUCIENE ALMEIDA
ADVOGADO(A): DR. NARDO ASSUNÇÃO DA CUNHA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
120) RECURSO N.º 1679/2012– 3 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: PAULO BALBINO MINEIRO
ADVOGADO(A): DR. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
121) RECURSO N.º 1713/2012-5 – Olho D’água Das Cunhãs /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEMAR NORTE LESTE S/A E HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA , YOYA ROSANE FERNANDES BESSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 329 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

RECORRIDO(A): JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
122) RECURSO N.º 1807/2012-1 – Mirador /MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): ANTÔNIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): DR. JULIANNA MARIA CAMPOS GONÇALVES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
123) RECURSO N.º 1645/2012-– 5 – Olho D’água Das Cunhãs /MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARCIAN RODRIGUES GOMES
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
124) RECURSO N.º 25/2013-4 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: ELCIAS CASTRO MELO
ADVOGADO(A): DR. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
125) RECURSO N.º 20/2013-2 – Santa Luzia Do Paruá/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): LUCIENE PEREIRA
ADVOGADO(A): NÃO CONTA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
126) RECURSO N.º 113/2013-4 – Pindaré-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA
RECORRIDO(A): IRACEMA MARTINS FURTADO
ADVOGADO(A): ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
127) RECURSO N.º –1647/2012-3 Pindaré-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): DR. ONILDO ALMEIDA SOUSA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
128) RECURSO N.º 1614/2012-5– Itapecuru-Mirim /MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ FIRMINO GOMES NETO
ADVOGADO(A): DR. MAURÍCIO RICARDO M. SELARES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
129) RECURSO N.º 1749/2012-2– Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ANTÔNIO FIGUEIREDO NETO
RECORRIDO(A): ALAN KARDEC MORAES ARAÚJO
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130) RECURSO N.º1678/2012-2 –Eugênio Barros /MA
ORIGEM: COMARCA DE EUGÊNIO BARROS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOEL DIAS DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR. EXPEDITO PEREIRA MACHADO FILHO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
131) RECURSO N.º 1676/2012-2 – ANAJATUBA /MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS ANAJATUBA
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA THEREZINHA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DR. WILSON CAMPOS SANTOS, ANSELMO EVERTON LISBOA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
132) RECURSO N.º 1680/2012-4 – Itapecuru-Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ DA ASSUNÇÃO CAMPELO CARDOSO
ADVOGADO(A): DR. NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
133) RECURSO N.º 935/2011-5 – Vitória Do Mearim/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO E SOUSA DIAS
RECORRIDO(A) RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR: SANDY STANLEY MIRANDA NAZARETH
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
134) RECURSO N.º 634/2012-1– Pastos Bons /MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: PEDRINA ARAÚJO GOMES
ADVOGADO(A): DR. CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIREDO
RECORRIDO(A): CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
135) RECURSO N.º 636/2012-4 – Governador Nunes Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): VALDESE COSTA BORGES
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA ADVOGADO
RELATOR:
136) RECURSO N.º 1137/2012-2– Chapadinha/MA
ORIGEM: COMARCA DE CHAPADINHA
RECORRENTE: TATIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DR. GILMARA LIMA DE ALMEIDA
RECORRIDO: (A) TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ANDRÉ BEZERRA MEIRELES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
137) RECURSO N.º 1401/2012-2 – Barão De Grajaú/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ
RECORRENTE: CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RECORRIDO(A): MANOEL DJALMA DA SILVA CASTRO
ADVOGADO(A): DR. MIGUEL ARCANJO SILVA JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
138) RECURSO N.º 7/2013-4 – Santa Rita/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
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RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETICIA NUNES ROCHA, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, MARCOS LUÍS BRAID R.
SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): EDILEUSA CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): DR. JOELSON PINHEIRO GUIMARÃES
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
139) RECURSO N.º 751/2012-2 –Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÓES, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): DARIA FERNDANDES NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO(A): DR. JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
140) RECURSO N.º 1827/2012-5 – Vitorino Freire /MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETICIA NUNES ROCHA, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): EDUARDO RODRIGUES SILVA
ADVOGADO(A): DR. JESUS CHAVES PEREIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
141) RECURSO N.º 1644/2012-1 – Pinheiro/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: MARIA DA GRAÇA AMORIM FERREIRA
ADVOGADO(A): DR. GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
142) RECURSO N.º 1831/2012-2 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORIO FREIRE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETICIA NUNES ROCHA, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA
RECORRIDO(A): IVANETE MENDES RODRIGUES
ADVOGADO(A): JESUS CHAVES PEREIRA E SOLINAN NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
143) RECURSO N.º 1686/2012-1 – Barreirinhas/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARREIRINAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA CLEUDE MARIANO SOUSA
ADVOGADO(A): DR. ADLER GOMES LEITÃO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
144) RECURSO N.º 1281/2012-2 – Lago Da Pedra/MA
ORIGEM: COMARCA DE LAGO DA PEDRA
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A):LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DR. MÁRCIO DA COSTA PORTILHO COELHO
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
145) RECURSO N.º 1824/2012-1 – Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES, ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): JESUS CHAVES PEREIRA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
146) RECURSO N.º 84/2013-1 – Pinheiro/MA
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ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO(A): DR. JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB
RECORRIDO(A): KERLIANE SILVA MENDONÇA
ADVOGADO(A): DR. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VIANA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
147) RECURSO N.º 66/2013-5 –Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO(A): DR. RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): ANTÔNIO DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A): DR. CLAUDECY NUNES SILVA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
148) RECURSO N.º21/2013-1– Vitorino Freire/MA
ORIGEM: COMARCA DE VITORINO FREIRE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): DR. WILSON SALES BELCHIOR
RECORRIDO(A): MARIA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DR. FRANCISCO ALEX MONTEIRO DE FARIAS
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
149) RECURSO N.º 1886/2012-3– São Domingos Do Maranhão /MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETICIA NUNES ROCHA, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA
RECORRIDO(A): ROGÉRIO ARAÚJO SILVA
ADVOGADO(A): DR. FRANCIVALDO P. SILVA
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
150) RECURSO N.º 1847/2012-1– Santa Luzia/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR. POLLYANA LETICIA NUNES ROCHA, LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ ALVES DE ALENCAR
ADVOGADO(A): DR. JOSEFINA SANTOS BONFIM
RELATOR: MARCELO ELAS MATOS E OKA
Rachel Béliche Siva
Secretária das Turmas Recursais
SESSÃO DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS TEMPORÁRIAS
PAUTA ZERO
LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA (AV. CARLOS CUNHA), ANEXO, 5º ANDAR, SALA: 01
Serão julgados pela Quarta Turma Recursal Cível e Criminal Temporária, em Sessão Extraordinária a ser realizada no Fórum
Desembargador Sarney, sala 01, no dia 2 (dois) de abril do corrente ano, às 08:00 horas, ou, não se realizando, nas sessões
subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 2.04.2013 (terça-feira):
JUIZ RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
01) RECURSO N.º 639/2012-5 – Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): LUCIMAR DE FÁTIMA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
02) RECURSO N.º 42/2012-3 – Santa Helena/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO
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03) RECURSO N.º 628/2012-1 – Paço do Lumiar/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA SILVA FEITOSA
ADVOGADO(A): Dr. CLÁUDIO TRINTA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
04) RECURSO N.º 43/2013-4 – São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): CICERO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADO(A): VERONICA AMARAL SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
05) RECURSO N.º 43/2013-2 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): ABDIAS ALVES AMORIM
ADVOGADO(A): DR. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
06) RECURSO N.º 21/2013-4 - Tutóia/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUTÓIA
RECORRENTE: JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): Dr.FRANCISCO DE ASSIS CANAVIEIRA FONSECA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
07) RECURSO N.º 46/2013-5 – Barra do Corda/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: CELSON CRUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
08) RECURSO N.º44/2013-4 São Domingos do Maranhão/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: JOÃO BATISTA ALVES FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): Dr. SEZOTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
09) RECURSO N.º 45/2013-4 Icatu/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CLEUBERTH NUNES LIMA
ADVOGADO(A): Dr. BENEDITO DE JESUS FERREIRA CARVALHO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
10) RECURSO N.º 48/2013-2 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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11) RECURSO N.º 49/2013-2 – Morros /MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: MARIA DA PIEDADE COSTA BATISTA
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
12) RECURSO N.º 43/2013-5 – Santa Inês /MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA INÊS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): CELESTINA PEREIRA RIEDEL
ADVOGADO(A): Dr. JURANDIR GARCIA DA SILVA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
13) RECURSO N.º 47/2013-4 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RAIMUNDO NONATO PEREIRA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): Dra. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
14) RECURSO N.º 656/2012-1 – Pastos Bons/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: TERESA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIREDO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
15) RECURSO N.º 637/2012-1 - Mirador/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: MIGUELINA SILVA FERREIRA SANTOS
ADVOGADO(A): Dra. MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
16) RECURSO N.º 1394/2012-1 – Santa Quitéria/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
RECORRENTE: MARIA NILDA ARAUJO
ADVOGADO(A): Dr. CID OLIVEIRA SANTOS FILHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
17) RECURSO N.º 637/2012-4 - Rosário/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): GERSON SILVA CALVET
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO CARNEIRO DE MESQUITA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
18) RECURSO N.º 1554/2012-3 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): ADAILSON SOUSA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
19) RECURSO N.º 658/2012-4 – Pastos Bons/MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: MARIA FELIX ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIREDO
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RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

20) RECURSO N.º 1401/2012-4 – São Luís/MA
ORIGEM: 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. APOENA VIEIRA E WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): MARIA ALZIRENE SALAZAR DIAS
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
21) RECURSO N.º 618/2012-1 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. APOENA VIEIRA
RECORRIDO(A): SILVANA MIRANDA NUNES
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. THIAGO JOSINO CARRILHO DE ARRUDA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
22) RECURSO N.º 826/2012-4 - Brejo/MA
ORIGEM: COMARCA DE BREJO
RECORRENTE: FRANCISCO AURELIO DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
23) RECURSO N.º 1472/2012-5 – São Domingos do Maranhão /MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSEFA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSÉ ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
24) RECURSO N.º 1213/2012-5 – São Luís/MA
ORIGEM: 13º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): MANOEL ANTONIO XAVIER
ADVOGADO(A): Dr. MANOEL ANTONIO XAVIER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
25) RECURSO N.º 1085/2012-1 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dra. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): RAIMUNDA DO SOCORRO FREITAS LIMA
ADVOGADO(A): Dra. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
26) RECURSO N.º 1538/2012-4 - Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COSTA
ADVOGADO(A): Dr. GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
27) RECURSO N.º 819/2012-4 – Rosário /MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOÃO DE DEUS COSTA
ADVOGADO(A): Dr. MARCIO CARNEIRO DE MESQUITA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
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28) RECURSO N.º 641/2012-4 – Mirador/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: JOSÉ VANDES SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
29) RECURSO N.º 1534/2012-5 – Igarapé Grande /MA
ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE
RECORRENTE: ANA PAULA SOARES VERAS
ADVOGADO(A): Dr. CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
30) RECURSO N.º 632/2012-1 – Pastos Bons /MA
ORIGEM: COMARCA DE PASTOS BONS
RECORRENTE: MARINALVA SILVA FREITAS
ADVOGADO(A): Dr. JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
31) RECURSO N.º 42/2013-5 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ESMERALDA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dra. LUCIANA DE SOUZA CAASTRO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
32) RECURSO N.º 48/2013-5 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: MARILENE MARQUES ABREU
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
33) RECURSO N.º 524/2010-4 – São Luís/MA
ORIGEM: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): JULIEL COSTA SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Dr. JULIANA BLAZEJUK SALDANHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
34) RECURSO N.º 30/2013-1 – São Luís /MA
ORIGEM: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): DOMINGOS JORGE SOUSA PROTÁCIO
ADVOGADO(A): Dr. ALMIR CAMPOS CANTANHEDE
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
35) RECURSO N.º 45/2013-3 - Penalva/MA
ORIGEM: COMARCA DE PENALVA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARIA TEODORA NOGUEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO MARCELINO GAMA NETO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
36) RECURSO N.º 44/2013-2 – Pindaré - Mirim/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 337 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): PEDRO DE SOUSA GONÇALVES
ADVOGADO(A): Dr. MARCOS EDUARDO ABREU COSTA
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37) RECURSO N.º 42/2013-4 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. ALESSANDRA DU VALESSE
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
38) RECURSO N.º 44/2013-3 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA, ULISSES CÉSAR MARTINS
DE SOUSA, MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): RAFAELA FONSECA CASTELO BRANCO
ADVOGADO(A): Dra. WERNER BAUER
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
39) RECURSO N.º 47/2013-3 - Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA LIMA MEDEIROS
ADVOGADO(A): Dr. GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
40) RECURSO N.º 43/2013-3 – Paço do Lumiar/MA
ORIGEM: COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. WASHINGTON LOPES
RECORRIDO(A): UILZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): Dr. EDMAR GOMES CAVALCANTE JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
41) RECURSO N.º 41/2013-3 – Morros/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: EDIMILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
42) RECURSO N.º 1564/2012-3 – Esperantinópolis/ MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. FERNANDO SAVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): ZULENE NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO(A): Dr.CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
43) RECURSO N.º 772/2012-1 - Barreirinhas/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARREIRINHAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): SÃO LUCAS SERVIÇO LTDA
ADVOGADO(A): JOSÉ FRANCISCO BELEM DE MENDONÇA JUNIOR
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
44) RECURSO N.º 1533/2012-5 - PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: MARIA LUIZA FERREIRA SOARES
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ADVOGADO(A): Dr. GENIVAL ABRAO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
45) RECURSO N.º 1526/2012-1 - Pedreiras/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
46) RECURSO N.º 662/2012-4 - Raposa/MA
ORIGEM: COMARCA DE RAPOSA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ANTONIO FIGUEIREDO NETO
RECORRIDO(A): MARIA DE LORDES CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. CLÁUDIO TRINTA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
47) RECURSO N.º 1407/2012-4 - Cedral/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): NAIR BENEDITA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. LUIS HENRIQUE DINIZ FONSECA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
48) RECURSO N.º 1400/2012-5 – Magalhães de Almeida/MA
ORIGEM: COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): JOSÉ ORLANDO CALDAS FONSECA
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
49) RECURSO N.º 1088/2012-5 - Turiaçu/MA
ORIGEM: COMARCA DE TURIAÇU
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): MARIA DE LORDES FREITAS VELOSO
ADVOGADO(A): Dr. KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
50) RECURSO N.º 1563/2012-3 – Araioses/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: GUSTAVO VAZ PIRES
ADVOGADO(A): Dra. MÔNICA MARIA DE AGUIAR PIRES
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): Dr. ROGERIO COELHO ROCHA
RELATOR: JÚLIO CÉSAR LIMA PRAZERES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
51) RECURSO N.º 1677/2012-4 – BARÃO DE GRAJAÚ/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARÃO DE GRAJAÚ
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): RAFAELA LIMA DE SOUSA
RECORRIDO(A): MANOEL DA GUIA SILVA PAZ
ADVOGADO(A): RICARDO SILVA FERREIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
52) RECURSO N.º 40/2013-4 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES
ADVOGADO(A): CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
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RECORRIDO(A) FRANCISCO ALVES DOS SANTOS:
ADVOGADO(A): FRANCIVALDO P. SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
53) RECURSO N.º 1662/2012-5 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: BRASIL TELECON S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): ANTÔNIO CLEYTONOLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
54) RECURSO N.º 47/2013-5 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA TELMA DE CASTRO RIBEIRO
ADVOGADO(A): CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
55) RECURSO N.º 817/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ERINALDO FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
56) RECURSO N.º 1670/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ROSA DA COSTA FREITAS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
57) RECURSO N.º 818/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): EDILSON CEZAR BRITO
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
58) RECURSO N.º 43/2013-1 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DENIS NOLETO SÁ RODRIGUES
RECORRIDO(A): MARCELO TEÓFILO RIOS ANTÔNIO
ADVOGADO(A): FERNANDO DE FREITAS FORMIGA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
59) RECURSO N.º 44/2013-1 – DOM PEDRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE DOM PEDRO
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES REIS
ADVOGADO(A): FRANCISCO MESSIAS DOUSA DE CARVALHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): STÉPHANY BRANDÃO DE SOUSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
60) RECURSO N.º 1744/2012-5 – ROSÁRIO/MA
ORIGEM: COMARCA DE ROSÁRIO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): RITA MARIA VILELA CALVET
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
61) RECURSO N.º 39/2013-4 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): FRANCISCO DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): FERNANDO DE FREITAS FORMIGA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013
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JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
62) RECURSO N.º 1138/2012-2 – MATÕES/MA
ORIGEM: COMARCA DE MATÕES
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO ANGLADA J. CASANOVAS
RECORRIDO(A): REINALDO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DA COSTA SILVA BARBOSA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
63) RECURSO N.º 42/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CELSO ABREU MELO
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO COELHO PINHEIRO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
64) RECURSO N.º 759/2012-4 – SANTA RITA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA RITA
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): G M SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
ADVOGADO(A): KARINNE SILVA ANDRADE
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
65) RECURSO N.º 1283/2012-5 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): MARCOS LUIS BRAID R. SIMÕES; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): MARCÍLIO SILVA DE MORAIS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
66) RECURSO N.º 1625/2012-4 – MARACAÇUMÉ/MA
ORIGEM: COMARCA DE MARACAÇUMÉ
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): ANDRÉ CHARLES ALCÂNTARA MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO BARRETO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
67) RECURSO N.º 29/2013-4 – PINDARÉ MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINDARÉ MIRIM
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA
RECORRIDO(A): MARIA SECUNDINA DINIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
68) RECURSO N.º 45/2013-2 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): BEATRIZ SAMARA FERRO ALVES
ADVOGADO(A): VERÔNICA AMARAL SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
69) RECURSO N.º 1280/2012-2 – POÇÃO DE PEDRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO
RECORRIDO(A): JANIO FABIO PORTILHO AMARAL
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
70) RECURSO N.º 764/2012-1 – BEQUIMÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE BEQUIMÃO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R.
SIMÕES
RECORRIDO(A): DELZA PEREIRA ALVES
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ADVOGADO(A): JOSÉ RIBAMAR BOTÃO FRANÇA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
71) RECURSO N.º 666/2012-2 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

72) RECURSO N.º 825/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): EMAÚS AMON DE SOUSA FRANKLIN
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
73) RECURSO N.º 39/2013-5 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA;
RECORRIDO(A): MARIA NEIDE DA SILVA REIS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
74) RECURSO N.º 816/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): CÍCERA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
75) RECURSO N.º 1276/2012-3 – MIRINZAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRINZAL
RECORRENTE: OI TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): ELERNILDES ROCHA AVELAR
ADVOGADO(A): RUBEM AMORIM
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
76) RECURSO N.º 13/2013-2 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
77) RECURSO N.º 32/2013-2 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): FRANCISCO SABINO DIAS
ADVOGADO(A): CLAUDECY NUNES SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
78) RECURSO N.º 504/2011-2 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA; MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES
RECORRIDO(A): LUMA CORRÊA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VIANA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
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79) RECURSO N.º 660/2012-5 – SÃO BENTO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BENTO
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ADÁLIA ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO(A): BENTO FARIAS COSTA
ADVOGADO(A): JOSÉ DE ALENCAR MACÊDO ALVES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
80) RECURSO N.º 44/2013-5 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: IOMAR DA SILVA MARTINS JÚNIOR
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
81) RECURSO N.º 1528/2012-1 – ESPERANTINÓPOLIS/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSÉ RAIMUNDO FELIX
ADVOGADO(A): CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
82) RECURSO N.º 1395/2012-1– PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
RECORRIDO(A): JOSEVEL ANTONIO DA HORA
ADVOGADO(A): PEDRO BEZERRA DE CASTRO
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
83) RECURSO N.º 1777/2012-3 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO GAMA DA LUZ
ADVOGADO(A): GEORGE VINÍCIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
84) RECURSO N.º 654/2012-1 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: DEODATO BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
85) RECURSO N.º 42/2012-3 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: OSVALDO VIEIRA VIANA CARVALHO
ADVOGADO(A): ROMUALDO SILVA MARQUINHO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
86) RECURSO N.º 1775/2012-3 – ARARI/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARARI
RECORRENTE: FRANCISCO CAMPÊLO
ADVOGADO(A): GEORGE VINÍCIUS BARRETO CAETANO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
87) RECURSO N.º 816/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
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ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZO
RECORRIDO(A): EDMAR CEZAR BRITO
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

88) RECURSO N.º 47/2013-2 – BARRA DO CORDA/MA
ORIGEM: COMARCA DE BARRA DO CORDA
RECORRENTE: JOSÉ LUIS RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADO(A): LUIS AUGUSTO BONFIM NETO
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): FERNANDO SÁVIO ANDRADE DE LIMA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
89) RECURSO N.º 49/2013-1 – MORRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA SOUSA MORAES
ADVOGADO(A): CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
90) RECURSO N.º 48/2013-1 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): MARIA MADALENA MORAES ALBUQUERQUE
ADVOGADO(A): WERNER BAUER
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
91) RECURSO N.º 638/2012-1 – MIRADOR/MA
ORIGEM: COMARCA DE MIRADOR
RECORRENTE: AURELIANO SOUZA BARROS
ADVOGADO(A): MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
92) RECURSO N.º 45/2013-1 – PINHEIR/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RECORRIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO FARIAS OLIVEIRA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
93) RECURSO N.º 41/2013-1 – SÃO VICENTE DE FERRER/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO VICENTE DE FERRER
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; ULISSES CÉSAR MARTINS DE
SOUSA;
RECORRIDO(A): EUDINIR COSTA SERRA
ADVOGADO(A): LURDILENE BÁRBARA SOUSA NUNES
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
94) RECURSO N.º 1087/2012-4 – HUMBERTO DE CAMPOS/MA
ORIGEM: COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS
RECORRENTE: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): ROGÉRIO COELHO ROCHA
RECORRIDO(A): LUCIANA ARAÚJO SÁ MENESES
ADVOGADO(A): RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
95) RECURSO N.º 816/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ANTÔNIO FERREIRA SILVA
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ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
96) RECURSO N.º 1872/2012-4 – CAXIAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE CAXIAS
RECORRENTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS FEITOSA FRAGA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
97) RECURSO N.º 820/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): ADRIANA MAXIMINO DA SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIRA DOS SANTOS
98) RECURSO N.º 19/2013-3 – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): RHELMSON ATHAYDE ROCHA RHEL
RECORRIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): FRACIVALDO P. SILVA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
99) RECURSO N.º 19/2013-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): FRANCIDALVA BESERRA MORAIS BATISTA
ADVOGADO(A): RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
100) RECURSO N.º 18/2013-3 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): VALDENE MEDEIROS ROCHA
JUIZ: AURELIANO COELHO FERREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
101) RECURSO N.º 1787/2012-4 – OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
ORIGEM: COMARCA DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADO(A): CARLO VICTOR BELO DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOCELENE DE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
102) RECURSO N.º 1853/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
103) RECURSO N.º 1867/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
104) RECURSO N.º 1878/2012-3 – SANTA LUZIA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA
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RECORRENTE: DEIDE FERNANDO SILVA ALVES
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SOARES ROCHA
RECORRIDO(A): VIVO S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
105) RECURSO N.º 1858/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FRANCIDALVADE JESUS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
106) RECURSO N.º 1857/2012-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: GENEZILDA OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
107) RECURSO N.º 1855/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: RAIMUNDO DE CASTRO ALVES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
108) RECURSO N.º 1861/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ANTONIA PEREIRA GOMES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
109) RECURSO N.º 1860/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: CLODOALDO GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
110) RECURSO N.º 1859/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
111) RECURSO N.º 1359/2012-1 – PEDREIRAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE PEDREIRAS
RECORRENTE: ILANILTON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO
RECORRIDO(A): VIVO S/A
ADVOGADO(A): CARLA GRACIETE SILVA VALE
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
112) RECURSO N.º 1299/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): FRANCISCA DE FÁTIMA SOUSA LEVY
ADVOGADO(A): BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
113) RECURSO N.º 1142/2012-4 – MORROS/MA
ORIGEM: COMARCA DE MORROS
RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES
ADVOGADO(A): MARCIA SILVA REGO
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RECORRIDO(A): RONALDO MARTINS ABREU
ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
114) RECURSO N.º 37/2013-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: GLAUCIMARIA ALVES PIRES CARDOSO
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
115) RECURSO N.º 1735/2012-4 – PINHEIRO/MA
ORIGEM: COMARCA DE PINHEIRO
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ROSALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GENIVAL ABRÃO FERREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
116) RECURSO N.º 1723/2012-5 – ITAPECURU MIRIM/MA
ORIGEM: COMARCA DE ITAPECURU MIRIM
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): MAICY MILHOMEM MOSCOSO MAIA
RECORRIDO(A): JOSÉ AUGUSTO LOPES LIMA
ADVOGADO(A): NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
117) RECURSO N.º 1581/2012-1 – ARAIOSES/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): CLEOMENES PEREIRA
RECORRIDO(A): CÂNDIDO DAS CHAGAS LINHARES
ADVOGADO(A): GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
118) RECURSO N.º 1860/2012-4 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): ROZEANE BRITO ANDRADE
ADVOGADO(A): ANNA KARINA CUNHA DA SILVA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
119) RECURSO N.º 773/2012-5 – ICATU/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES PAIXÃO
ADVOGADO(A): DELZA PEREIRA GILBERTI
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
120) RECURSO N.º 1848/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA CLENE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
121) RECURSO N.º 35/2013-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA ANTÔNIO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
122) RECURSO N.º 07/2013-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: FABIANA DE MACÊDO MESQUITA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LIA OLIVEIRA SOUSA
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RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
123) RECURSO N.º 1591/2012-4 – ARAIOSES/MA
ORIGEM: COMARCA DE ARAIOSES
RECORRENTE: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ CLEOMENES P. MORAES
RECORRIDO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS LINHARES
ADVOGADO(A): GENUÍNO LOPES MOREIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
124) RECURSO N.º 1854/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA MACIEL SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
125) RECURSO N.º 1868/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: CLAUDENICE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
126) RECURSO N.º 1859/2012-5 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: WAGNA SILVA DA SILVA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
127) RECURSO N.º 40/2013-3 – SÃO VICENTE FERRER/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO VICENTE FERRER
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA; LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO; MARCOS LUÍS BRAID R.
SIMÕES; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
ADVOGADO(A): DIEGO CARVALHO DE SOUSA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
128) RECURSO N.º 48/2013-3–MONÇÃO/MA
ORIGEM: COMARCA DE MONÇÃO
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES; ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA
RECORRIDO(A): JOSÉ ANTÔNIO ANCHIETA
ADVOGADO(A): ROSANGÉLICA PEREIRA CASTELO BRANCO CAMPOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
129) RECURSO N.º 1866/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: IEDA MARIA BRITO SOARES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
130) RECURSO N.º 1671/2012-5– PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: ARLEAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
131) RECURSO N.º 1706/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
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RECORRENTE: MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES; LIA DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
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132) RECURSO N.º 763/2012-1 – CODÓ/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODÓ
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RECORRIDO(A): FRANCISCA PALHARES CUNHA
ADVOGADO(A): NELSON DE ALENCAR JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
133) RECURSO N.º 823/2012-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): JEDAIAS SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
134) RECURSO N.º 819/2012-1 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): BCP TELECOMUNICAÇÕES S/A - CLARO
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): GILBERTO MUNIZ LEITE
ADVOGADO(A): BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
135) RECURSO N.º 1680/2012-3 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): AMERICEL S/A (CLARO)
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
136) RECURSO N.º 1231/2012-2 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RECORRIDO(A): CLADES CILENE DE OLIVEIRA LUSTOZA
ADVOGADO(A): BENEDITO FERREIRA JÚNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
137) RECURSO N.º 08/2013-4 – PIO XII/MA
ORIGEM: COMARCA DE PIO XII
RECORRENTE: HELENA DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): HILDA DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO(A): CLARO TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADO(A): LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
138) RECURSO N.º 18/2013-1 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
RECORRIDO(A): ZILVA ALVES SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO(A): RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
139) RECURSO N.º 09/2013-1 – TUNTUM/MA
ORIGEM: COMARCA DE TUNTUM
RECORRENTE: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO(A): EDUARDO LUIZ BROCK
RECORRIDO(A): IZAURA AMORIM DE SOUSA
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ADVOGADO(A): JOSÉ MENDES JOSUÉ
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
140) RECURSO N.º 09/2013-5 – COLINAS/MA
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RECORRIDO(A): FRANCISCO SALINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
141) RECURSO N.º 14/2013-4 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): JOÃO FIGUEIREDO ROCHA
ADVOGADO(A): FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
142) RECURSO N.º 14/2013-5 – ESPERANTINÓPOLIS/MA
ORIGEM: COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO(A): EVELINE DINA DOS SANTOS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
143) RECURSO N.º 15/2013-5 – ZÉ DOCA/MA
ORIGEM: COMARCA DE ZÉ DOCA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO(A): FILIPE AUGUSTO ROCHA E SILVA; RICARDO BRITO CARON; ANA GRAZIELLA ATANÁZIO DE LIMA;
TERESA CRISTINA PITTA FABRÍCIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACÊDO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
144) RECURSO N.º 17/2013-5 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): QUIRINA DIAS COELHO
ADVOGADO(A): HENRIQUE MOREIRA FILHO
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
145) RECURSO N.º 15/2013-4 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): TERESA CRISTINA PITTA FABRÍCIO PINHEIRO
RECORRIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO REIS LINS
ADVOGADO(A): LUCIANA MACÊDO GUTERRES
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
146) RECURSO N.º 14/2013-2 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A – BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): CELSO MARCON
RECORRIDO(A): BENEDITA ROSA CUNHA
ADVOGADO(A): LUCIANA MACÊDO GUTERRES
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
147) RECURSO N.º 15/2013-1 – SANTA HELENA/MA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA HELENA
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
RECORRIDO(A): MARIA ARAÚJO CHAGAS
ADVOGADO(A): JOÃO JORGE LOBATO
148) RECURSO N.º 16/2013-4 – CANDIDO MENDES/MA
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ORIGEM: COMARCA DE CANDIDO MENDES
RECORRENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO(A): GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO(A): JOSÉ RUBEM DE FREITAS SANTOS
ADVOGADO(A): SUELI PEREIRA DIAS
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
149) RECURSO N.º 22/2013-5 – CEDRAL/MA
ORIGEM: COMARCA DE CEDRAL
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): BRENO COSTA RIBEIRO
RECORRIDO(A): LUIS BETRAN SOARES DE DEUS
ADVOGADO(A): MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
150) RECURSO N.º 14/2013-3 – VARGEM GRANDE/MA
ORIGEM: COMARCA DE VARGEM GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
RECORRIDO(A): CARLOS MARINHO
ADVOGADO(A): NEMÉSIO RIBEIRO GÓIS JUNIOR
RELATOR: MARCELO ELIAS MATOS E OKA
Rachel Béliche Silva
Secretária das Turmas Recursais
Cíveis e Criminais

Quinta Turma Recursal Cível e Criminal
PAUTA DE JULGAMENTO
Serão julgados pela Quinta Turma Recursal Cível e Criminal, em Sessão ordinária a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de março
do corrente ano, às 15:00 horas, ou, não se realizando, nas quartas-feiras subseqüentes, os seguintes recursos:
Sessão do dia 27.03.2013 (Quarta-feira):
RELATORA: MARCIA CRISTINA COELHO CHAVES:
01) RECURSO N.º 629/12-5 – Codó/MA
ORIGEM: COMARCA DE CODÓ
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS, SUCESSORA DO UNIBANCO AIG SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): Dr. RÉGIS GONDIM PEIXOTO
RECORRIDO(A): FRANCISCA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr. HERBERTH MENDES JÚNIOR
02) RECURSO N.º 631/12-5 – São Luís Gonzaga/MA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): Dr. RÉGIS GONDIM PEIXOTO
RECORRIDO(A): MARIA DA LUZ GOMES DE BRITO
ADVOGADO(A): Dra. FRANCISCA MARLUCIA DE M. C. VIANA
03) RECURSO N.º 1686/12-5 – São Luís/MA/MA
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TRÂNSITO
RECORRENTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): Dr. FELIPE MENDES DE SOUZA
RECORRIDO(A): JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JÚNIOR
04) RECURSO N.º 1696/12-5 – São Luís/MA
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TRÂNSITO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): Dra. CINTHIA HELUY MARINHO SOARES E FRANCISO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR
RECORRIDO(A): VALDIVINO MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO MILHOMEM BANDEIRA DE MELO
05) RECURSO N.º 1698/12-5 – São Luís/MA/MA
ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): Dr. FÁBIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK E RÉGIS GONDIM PEIXOTO
RECORRIDO(A): MARINALVA ALMEIDA DINIZ RIBEIRO
ADVOGADO(A): Dr. THIAGO MILHOMEM BANDEIRA DE MELO
06) RECURSO N.º 188/13-5 – São Luís/MA
ORIGEM: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
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1º RECORRENTE/2º RECORRIDO(A): MARIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO(A): Dr. IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JÚNIOR
1º RECORRIDO(A)/2º RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): Dra. YOLANA PENHA MORAES REGO BEZERRA
07) RECURSO N.º 198/13-5 – Icatu/MA
ORIGEM: COMARCA DE ICATU
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): Dr. RÉGIS GONDIM PEIXOTO E ANA CLÁUDIA BERTRAND MESQUITA
RECORRIDO(A): MARIA AUXILIADORA CANTANHEDE GOMES
ADVOGADO(A): Dr. LUÍS EDUARDO DOS SANTOS PINTO
Rachel Béliche Silva
Secretária das Turmas Recursais Cíveis e Criminais
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Publicação: 20/03/2013

Fórum da Comarca de São Luís
Varas Cíveis
Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0037390-31.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: MARIA DO ESPIRITO SANTO SERRÃO PESSOA
SENTENÇA
Fls. 21/22: Processo n.º 37390-31.2012.8.10.0001 (40021/2012) D E C I S Ã OCEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
aforou AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de MARIA DO ESPIRITO SANTO SERÃO PESSOA, pelos fatos e fundamentos
jurídicos constantes da inicial de fls. 2-4.A parte Autora à fl. 20 requer a desistência do feito tendo em vista que a requerida
adimpliu o débito ensejador da presente ação.Vieram-me os autos conclusos.É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO.No presente
caso, não há controvérsias a serem dirimidas, uma vez que o Demandante resolveu desistir do pleito disposto em sua inicial,
devendo, então, o processo ser extinto com supedâneo no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro.À VISTA
DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO a desistência formulada e, por consequência, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, para que tal decisão produza seus legais e jurídicos efeitos.Custas, ex lege.Decorrido o prazo
recursal, ARQUIVEM-SE estes autos, em consonância com as exigências de praxe e estilo.Publique-se, registre-se, intimem-se e
CUMPRA-SE.São Luís/MA,15 de março de 2013.a) Lúcio Antonio Machado Vale Juiz de Direito resp. pela 1ª Vara Cível. Resp:
051664

Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0012701-54.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCA
Advogados: JECONIAS PINTO FROIS ( OAB 3550 )
Réus: ANTONIO CARLOS SAMPAIO GONCALVES
Intime-se o autor para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça às fls.39, em 10 (dez) dias. São Luís (MA),
18/03/2013.Silvana Maria Santiago Martins Álvares MendesSecretária Judicial da 3ª Vara Cível
Processo nº 0005121-41.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: REVEPEL - RECONDICIONADORA DE VEICULOS E PECAS
Advogados: PEDRO AUGUSTO SOUZA DE ALENCAR ( OAB 7937 )
Réus: ATACADAO DISTRIBUIÇAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e ESPÓLIO DE OSCAR SOEIRO FROTA e JOSE OSCAR
FRAZAO FROTA e RODRIGO MACEDO TORRES
Advogados: MARCELO POLARY ARAUJO ( OAB 9525 )
Ademais, o magistrado prolator da sentença apreciou a matéria debatida nos autos, fundamentadamente, se a análise foi feita com
correção ou não, somente o Órgão Colegiado pode decidir. Assim, recebo, mas inacolho os presentes embargos de declaração,
mantendo a sentença tal como lançada. Intimem-se. São Luís, 07 de março de 2013.Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de
Entrância final, respondendo pela 3.ª Vara Cível.
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Processo nº 0006193-24.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: MARIA JOSE BARROS
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0006195-91.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: JOSE FLORENCIO COSTA LEITE
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0006212-30.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: DOMINGOS CARNEIRO
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
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Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007146-85.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: MARIA ELIZA DA S SALES
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007150-25.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: MARIA DE LOURDES
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito.Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor:"É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007162-39.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: MARIA DE FATIMA GARCIA
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
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assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito.Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor:"É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007183-15.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: ONEIDA DOS REIS RODRIGUES
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito.Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor:"É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007192-74.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: MILTON CESAR ROCHA PINHEIRO
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito.Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor:"É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
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Processo nº 0007521-86.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 )
Réus: H S DE PAIVA CIA LTDA
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007523-56.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 )
Réus: FRANCISCO CUTRIM ABREU
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007568-60.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 )
Réus: MARIA JOSE MORAES
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
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Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007588-51.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 )
Réus: FUNDAÇÃO PROFESSOR O SOARES
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007597-13.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 )
Réus: DOMINGOS FURTADO
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da
assistência judiciária necessita comprovar que não pode pagar as custas processuais sem comprometer seu funcionamento. A
assistência Judiciária gratuita tem por escopo garantir o acesso à Justiça de pessoas realmente pobres e não dispensar as partes
do pagamento das custas, já que estas são determinadas por lei e as partes devem prover as despesas dos atos que realizem ou
requerem no processo, antecipando-lhe o pagamento, inteligência do artigo 19 do CPC. Ademais, não existem nos autos prova da
hipossuficiência econômico-financeira que justifique seu pleito. Corroborando esse entendimento, cito decisão do dia 19 de
dezembro de 2012, de lavra do Desembargador MARCELO CARVALHO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 42.779/2012,
manejado pelo autor: "É fato notório que se trata de empresa de grande porte, de âmbito estadual, que atua quase que em regime
de monopólio, com pouca ou nenhuma concorrência, sendo responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgoto no
Estado do Maranhão. No mais, dificuldades financeiras, de natureza momentânea, efêmeras, são comuns, inerentes à atividade
empresarial. No entanto, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica e com isso permitir que pague
custas só no fim do processo, se restar vencida. Logo, não comprovada pela agravante sua miserabilidade jurídica, exigência que
vale tanto para a concessão da assistência judiciária como para que se permita o pagamento ao final do processo, não se
vislumbra o pressuposto da aparência do direito alegado, sendo inviável a concessão da suspensividade.". Intime-se a parte
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais iniciais e fazer prova, sob pena de cancelamento da
Distribuição. São Luís (MA), 06 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida VieiraAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0008240-68.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDIVALDO PEREIRA LOPES
Advogados: JOAO BATISTA DIOGO DA PAIXAO ( OAB 4122 )
Réus: BANCO PANAMERICANO S/A
Isto posto, e com fundamento no art. 273, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR
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a EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME do autor EDIVALDO PEREIRA LOPES, dos cadastros de proteção ao crédito, em razão
da dívida objeto da presente lide, junto a parte requerida BANCO PANAMERICANO S/A, até prolação da sentença dos presentes
autos. Oficie-se ao SERASA e SPC para que CUMPRAM a referida decisão IMEDIATAMENTE, sob pena das cominações legais.
Defiro o benefício da justiça gratuita. Cite-se a parte requerida pelo correio, com Aviso de Recebimento, para, querendo, contestar
o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências do art. 285 do Código de Processo Civil, o qual estatui que, não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela demandante. Intime-se a parte
autora e seu advogado. Uma via deste DESPACHO será utilizada como CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo ser
enviada mediante AVISO DE RECEBIMENTO. São Luís/Ma, 11 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de
Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0016524-41.2008.8.10.0001
Ação: ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER
Autor: JOSE MOACIR MACHADO FILHO
Advogados: DOUGLAS ALBERTO BAHIA DE OLIVEIRA ( OAB 2110 )
Réus: UNIMED SAO LUIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados: HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO ( OAB 5078 )
Isto posto, e diante do que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação oposta por UNIMED DE SÃO LUÍS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para fixar o valor da condenação em $ 11.067,41 (onze mil, sessenta e sete reais e
quarenta e um centavos). Expeça-se o competente alvará em nome do requerente e/ou seu advogado no valor de R$ 8.806,05
(oito mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos) e em nome do advogado, no valor de R$ 2.261,36 (dois mil duzentos e sessenta
e um reais e trinta e seis centavos).Condeno a impugnante no pagamento de custas processuais. Intimem-se. São Luís, 15 de
março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira. Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0016716-66.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogados: CLAÚDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ( OAB 11413 )
Réus: SERGIO VIEIRA DA SILVA FILHO
Considerado o julgamento pela improcedência do PROCESSO Nº 12819-30.2011.8.10.0001, bem como estando devidamente
instruída a exordial, RATIFICO a medida liminar de reintegração na posse do veículo já deferida nos autos (fls. 43). Intime-se o
autor para se manifestar sobre a certidão de fls. 51, no prazo de 10 dias.. São Luís/MA, 31 de janeiro de 2013. Juíza ANA MARIA
ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0017942-19.2005.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: VIRGINIA DE AZEVEDO NEVES SALDANHA
Advogados: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417 )
Réus: CREDICARD BANCO S/A
Advogados: CARLA MAYARA SAID PINHEIRO ( OAB 10156 ) e MYLLENA LIMA FALCÃO ( OAB 5062B )
Isto posto, INDEFIRO a presente exceção, por estar absolutamente destituída de fundamentação. Sem custas. Condeno a
excipiente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em conformidade com o disposto no
§4º, do Art. 20, do CPC.Procedo nesta data à penhora on line até o valor de R$ 250.500,42, através do sistema BACEN - JUD,
observando-se as cautelas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se. São Luís, 18 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira.
Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0017942-19.2005.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: VIRGINIA DE AZEVEDO NEVES SALDANHA
Advogados: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417 )
Réus: CREDICARD BANCO S/A
Advogados: CARLA MAYARA SAID PINHEIRO ( OAB 10156 ) e MYLLENA LIMA FALCÃO ( OAB 5062B )
Já decidiu o Tribunal de Justiça do Maranhão que "Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir questões já decididas,
tendo em vista que se trata de recurso sem devolutividade" (ApCív 31.784/2008, Rel. Des. Antônio Guerreiro Junior). Assim,
recebo, mas inacolho os presentes embargos de declaração, mantendo a decisão tal como lançada. Intimem-se. São Luís, 18 de
março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3.ª Vara Cível.
Processo nº 0001780-36.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Autor: RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
Advogados: ANA CRISTINA BRANDAO FEITOSA ( OAB 4068 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: PAULA RODRIGUES DA SILVA ( OAB 9590 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013 Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0004140-80.2007.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO FINASA S/A
Advogados: CINTHIA HELUY MARINHO ( OAB 6835 )
Réus: ROGERIO ALVES DE MOURA
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre certidão de fls. 113.Publique-se. São Luís (MA), 25 de Fevereiro de 2013. Juíza
ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0004225-32.2008.8.10.0001
Ação: AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: DOUGLAS BATISTA PEREIRA RIBEIRO
Advogados: ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT ( OAB 7910 )
Réus: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
Advogados: CLAUDIO KAZUOYOSHI KAWASAKI ( OAB 11413 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0004838-18.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ZELINA DAS NEVES NOGUEIRA
Advogados: MARINEL DUTRA DE MATOS ( OAB 7517 )
Réus: BANCO BMC S/A
Advogados: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588 )
DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 120. INTIME-SE A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DEPOSITAR O
VALOR COMPLEMENTAR ALEGADO PELA PARTE AUTORA.São Luís, 05 de Fevereiro de 2013.Juíza ANA MARIA ALMEIDA
VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0004838-76.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: ITAU UNIBANCO S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: EDIMIR SILVA CORREA
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos notificação extrajudicial válida, pois o requerido não foi notificado.
Cumpra-se no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC).São Luís (MA), 05 de fevereiro de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0004858-67.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: ITAU UNIBANCO S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: RUBENS LAZARO BARBOSA
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Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos notificação extrajudicial válida, pois o requerido não foi notificado.
Cumpra-se no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC).São Luís (MA), 05 de fevereiro de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0004899-34.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: SONIA MARIA RAMOS DIAS
Advogados: RICARDO ALEXANDRE SANTOS GALVÃO ( OAB 10600 )
Intime-se a autora, por seu advogado, para informar o endereço da declarante do documento de fls. 25, Senhora MARIA
GRACINETE AMARAL CÂMARA, a fim de que seja ouvida em audiência pra justificação do alegado. São Luis, 12 de março de
2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0004902-86.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogados: LILIANA PEREIRA DA SILVA ( OAB 33911 )
Réus: EURIPEDES DINIZ COSTA FERREIRA
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos notificação extrajudicial válida, pois o requerido não foi notificado.
Cumpra-se no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC). São Luís (MA), 05 de Março de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0005010-23.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FLOR DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA
Advogados: IANI VIANA DE CARVALHO LEAO ( OAB 6238 )
Réus: CLEIDE CAMPELO SAMPAIO FILHA e J R CORREA FILHO (CORREA FILHO IMOVEIS) e JOSE RIBAMAR CORREA
FILHO
Advogados: LEONIDAS RODRIGUES COIMBRA ( OAB 2837 ) e LUIS SERGIO RIBEIRO FURTADO ( OAB 4763 )
Intime-se o exequente, por seu advogado, para indicar outros bens, em razão da insuficiência de numerário nas contas vinculadas
aos CPF do executado constante dos autos. São Luis, 12 de março de 2013.Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância
Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0005553-55.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SAMIR BORGES NUNES
Advogados: LUIZ ANDRÉ FARIAS DE ALBUQUERQUE ( OAB 9615 )
Réus: SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )
Mantenho a sentença em todos os seus termos. Assim, na forma do § 2º do art. 285-A do CPC, cite-se a parte ré para responder
ao recurso de apelação. São Luís, 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0005831-76.2000.8.10.0001
Ação: AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: OLIVIO CARVALHO BRANCO SALDANHA E OUTRA
Advogados: ALBERTO LURINE GUIMARÃES ( OAB 3744 )
Réus: CERVEJARIA ASTRA S/A UNIDADE EQUATORIAL -BRAHMA ( FRATELLI VITA BEBIDAS S/A)
Advogados: KARLA MARÃO VIANA PEREIRA MURAD ( OAB 6298 ) ; JOSÉ CALDAS GÓIS ( OAB 409 ) CARLOS ROBERTO
SIQUEIRA CASTRO ( OAB 14325 )
Intimem-se as partes para requererem o que entender de direito. São Luís, 11 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA
VIEIRAAuxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006442-72.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CEZAR MARQUES PINHEIRO
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Defiro o benefício da justiça gratuita. Cite-se a parte requerida pelo correio, com Aviso de Recebimento, para, querendo, contestar
o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências do art. 285 do Código de Processo Civil, o qual estatui que, não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Uma via deste
DESPACHO será utilizada como CARTA DE CITAÇÃO, devendo ser enviada mediante AVISO DE RECEBIMENTO.São Luís (MA),
28 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006516-29.2013.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA
Autor: RAIMUNDO JOÃO ELIAS CARDOSO
Advogados: ALEXANDRE MAGNO LIMA ( OAB 5617 )
Réus: RAIMUNDO VALMAR SUCUPIRA LOPES
Apesar de a Lei nº. 1.060/50 exigir tão-somente a declaração da parte para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o inciso
LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.A referida lei, portanto, deve ser interpretada em consonância com o dispositivo
constitucional que lhe sobreveio. Desse modo, havendo indícios nos autos de que a parte tem condições de arcar com o
pagamento das custas e honorários, sem prejuízo da própria mantença, cessa a presunção juris tantum da declaração de pobreza,
cabendo, então, à parte fazer prova de sua hipossuficiência financeira.Nelson Nery Júnior assim se reporta: "A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio." (Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. Atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184). O STJ também
ressalta que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da ausência de condições
financeiras da parte que requer os benefícios. Posto isto, considerando os indícios e provas constantes do pedido insuficientes,
intime-se o autor para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, no prazo de 05 (cinco) dias. São Luís (MA), 28 de
fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006585-71.2007.8.10.0001
Ação: ACAO DE REVISAO DE CONTRATO
Autor: CARLOS FERREIRA FILHO
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523 )
Réus: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogados: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA ( OAB 91811 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006763-10.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BANCO ITAULEASING S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: HENRIQUE JOSE MONTEIRO ARAUJO
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos Contrato celebrado entre as partes, pois não consta nos autos. Cumprase no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC).São Luís (MA), 11 de Março de 2013. Juíza
ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006772-69.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BANCO ITAULEASING S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: JUVENAL CARLOS SILVA CARDOSO
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos Contrato celebrado entre as partes, pois não consta nos autos. Cumprase no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC).São Luís (MA), 11 de Março de 2013. Juíza
ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006781-31.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Autor: BANCO ITAULEASING S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: ANA ROSA MORAES GARCES
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos Contrato celebrado entre as partes, pois não consta nos autos. Cumprase no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC).São Luís (MA), 11 de Março de 2013. Juíza
ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006891-30.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSENILSON PINHEIRO DA SILVA
Advogados: HERBERTH FREITAS RODRIGUES ( OAB 5101 ) e VIRGINIA SIMOES DA SILVA ( OAB 6575 )
Réus: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI e GREEN GARDEN CORRETORA E ADMINISTRADORA
DE SEGUROS LTDA
Concedo o benefício da justiça gratuita. Cite-se a requerida pelo correio, com Aviso de Recebimento, para, querendo, contestar o
feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências do art. 285 do Código de Processo Civil, o qual estatui que, não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pelas rés, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora.Uma via deste
DESPACHO será utilizado como CARTA DE CITAÇÃO, devendo ser enviada mediante AVISO DE RECEBIMENTO.São Luís (MA),
11 de Março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006921-17.2003.8.10.0001
Ação: AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: ANTONIO BALDOINO TORRES DE SOUSA e CRISTINA PEREIRA MENDES
Advogados: CLAYRTON ÉRICO BELINI MEDEIROS (OAB 4320 )
Réus: PLINIO IMOVEIS LTDA
Advogados: LIDINEI RODRIGUES DE MELO ( OAB 5235 )
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre certidão negativa de fls. 136, e requerer o que entender de direito. Publique-se.
São Luís (MA), 25 de Fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª
Vara Cível
Processo nº 0007830-78.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: TAIRLA DE MELO FRANCO
Advogados: WALBER CHRISTIAN DE MEDEIROS SILVA ( OAB 8003 )
Réus: DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Advogados: JOÃO HUMBERTO MARTORELLI ( OAB 7489 ) e SOCORRO MAIA GOMES ( OAB 21449 ); JOSÉ CALDAS GÓIS
( OAB 609 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0008522-09.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: ITAU UNIBANCO S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: EDNA DA SILVA CARVALHO
Intime-se o autor, por seu advogado, para juntar aos autos Notificação Extrajudicial válida, pois o requerido não foi notificado.
Cumpra-se no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284, do CPC). São Luís (MA), 11 de Março de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0008931-19.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Autor: SEBASTIAO ESTRELA FILHO
Advogados: GABRIEL MAYA ROSA GUARÁ ( OAB 10241 )
Réus: F A M CALADO
Intime-se o exequente, por seu advogado, para indicar outros bens, em razão da insuficiência de numerário nas contas vinculadas
aos CNPJ do executado constante dos autos. São Luis, 12 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de
Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0009338-59.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LIA LAGROTTA E SILVA FARAH
Advogados: KATE GUERREIRO TEIXEIRA ( OAB 7205 )
Réus: INSTITUTO GIANNA BERETTA
Advogados: ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO ( OAB 5511 ) e MICHAELA DOS SANTOS REIS ( OAB 6774 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013 Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0010248-23.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HIVALDO LISBOA GAMA
Advogados: DANILO LINHARES BELFORT ( OAB 9610 ) e LUCIANA SILVA DE CARVALHO ( OAB 8027 )
Réus: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0010409-33.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SALUSTIANO NUNES DE SOUSA
Advogados: NIELSON DE JESUS COSTA SILVA ( OAB 9914 )
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogados: LUCIMARY GALVAO LEONARDO ( OAB 6100 )
Intime-se o advogado anterior, substabelecido às fls. 132, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição de fls.
145/146, na qual o autor revoga o mandato que lhe fora conferido. Publique-se. São Luís (MA), 08 de março de 2013. Juíza ANA
MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0012236-11.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: VERONICA CRISTINA PINHEIRO COSTA
Advogados: DIEGO JOSE FONSECA MOURA ( OAB 8192 )
Réus: BANCO BV FINANCEIRA S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0013032-07.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE JOAO MATOS
Advogados: CLAUDIA MARIA RODRIGUES PEREIRA ( OAB 4810 )
Réus: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Advogados: CELSO DAVID ANTUNES ( OAB 1141A ) e LUIS CARLOS LAURENÇO ( OAB 16780 )

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 363 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Procedo nesta data a transferência dos valores bloqueados pelo Sistema BACENJUD para a conta judicial à disposição deste
Juízo, conforme "print" anexo. Declaro convertido o bloqueio em penhora. Intime-se o executado, para querendo, impugnar a
penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. São Luis, 07 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0015529-86.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: PAULO CESAR PIMENTA
Advogados: LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO ( OAB 10712A )
Réus: BANCO BRADESCO S.A
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES ( OAB 5643 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0016239-82.2007.8.10.0001
Ação: DESPEJO
Autor: SAO LUIS ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
Advogados: GUTEMBERG SILVA BRAGA JUNIOR ( OAB 6456 ) e CARLOS EDUARADO CAVALCANTI ( OAB 6716 )
Réus: LUIS ALVES SILVA AROUCHE e RENATA SANTOS SIMOES
Intime-se a parte requerente para que se manifeste acerca da certidão de fls. 86, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, tornemse os autos conclusos. São Luís (MA), 14 de Fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0016289-45.2006.8.10.0001
Ação: EMBARGOS A EXECUCAO
Autor: BANCO DA AMAZONIA S/A
Advogados: CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JUNIOR ( OAB 7298 )
Réus: CECILIA MARIA BITTENCOURT SANTOS e FLAVIA GEORGIA PEREIRA BRAGA e FRANCISCO CHAGAS
RODRIGUES PEREIRA e HELIO RODRIGUES SANTOS e HUGO NAPOPLEAO PIRES DA FONSECA e LAURINDA CELESTE
ALVES VIGARIO e LILIANE PINTO CASSAS DE ARAUJO e MARCO PAULO VIGARIO LOUREIRO
Advogados: BENEDITO MARTINS DE ALMEIDA ( OAB 4459 ) ; CHRISTIAN BARROS PINTO (OAB 7063 )
Intimem-se as partes, por seus advogados para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre os cálculos de fls.
135. Após, conclusos. Publique-se. São Luís (MA), 07 de março de 2013.Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância final
respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0016531-96.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: RAFAEL DOS SANTOS BERMUDES ( OAB 7872 ) CELSO MARCON ( OAB 8104 )
Réus: JOSE TARCISIO GRACA FREIRE
Intime-se a parte autora para apresentar manifestação acerca da petição de fls. 58, posto que, nesta, o ITAU UNIBANCO S/A
figura indevidamente como autor da demanda. Cumpra-se. São Luís/MA, 05 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA
VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0018758-54.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: NEYLON DE JESUS COSTA
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0019356-52.2005.8.10.0001
Ação: ACAO DE COBRANCA
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Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO - CEUMA ...
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 ) e SILVANA LEAL SILVA ( OAB 5258 )
Réus: ARIANNE DE NAZARE DELGADO DE JESUS

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

INTIME-SE A PARTE AUTORA, POR SEU ADVOGADO, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE FOLHAS 72, NO
PRAZO DE 1O (DEZ) DIAS. PUBLIQUE-SE. EM SEGUIDA, TORNEM-SE OS AUTOS CONCLUSOS. São Luís (MA), 20 de
fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0019833-31.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JAMYLE MESQUITA DE SOUZA
Advogados: LAECIO ALAN FRANÇA NASCIMENTO ( OAB 10433 )
Réus: CAMILA MENEZES DA SILVA
Advogados: ZENILTON VIEIRA ( OAB 9845 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013 Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0020542-03.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CARLOS BARBOSA PEREIRA
Advogados: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE QUEIROZ ( OAB 6926 ); JOSÉ CARLOS NUNES COUTINHO JUNIOR ( OAB
7252 ) ; PEDRO PEREIRA FILHO ( OAB 7462 )
Réus: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
Antes de deferir o pedido de levantamento dos valores consignados pelo autor, intime-se o advogado anteriormente constituído
para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre a outorga de mandato para novos advogados atuarem no presente feito. São
Luís (MA), 12 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0021171-74.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HAICKEL CALDAS FONTINELLE
Advogados: ALEX MAGNO OLIVEIRA MADEIRA ( OAB 9887 ) e LISIA MARIA PEREIRA GOMES ( OAB 3984 )
Réus: JOSELINA ARAUJO CARVALHO
Advogados: MARIA SANDRA FERREIRA ( OAB 8422 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 05 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0021405-32.2006.8.10.0001
Ação: ACAO DESPEJO
Autor: MARIA JOSE CAMPOS SILVA
Advogados: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639 ) e RENATA CRISOSTOMO DE CASTRO E SILVA ( OAB
9054 )
Réus: FLAVIO DE ALMEIDA MORAES
Advogados: ANTONIO JOSE OLIVEIRA GOMES ( OAB 2607 ) e JOSE ARTUR SOUSA DOS REIS FILHO ( OAB 9235 )
Intime-se o exequente, por seu advogado, para indicar outros bens, em razão da insuficiência de numerário nas contas vinculadas
aos CPF do executado constante dos autos. São Luis, 12 de março de 2013.Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância
Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0021893-74.2012.8.10.0001
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Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HERBERTH FONTENELLE DE OLIVEIRA
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0022073-95.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HERACLITO VALE SANTOS
Advogados: JOAO MANOEL EVERTON MENDES ( OAB 9184 ) e MEYRE MARQUES BASTOS ( OAB 6726 )
Réus: REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB ( OAB 7386 )
Intime-se o advogado renunciante para que comprove nos autos que cientificou o mandante (artigo 45, do CPC). Publique-s. São
Luís/Ma, 06 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0022495-46.2004.8.10.0001
Ação: HIPOTECARIA
Autor: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE HABITACAO E DESEN- VO
Advogados: MONICA H. S. MENDES CÉ (OAB 5329)
Réus: CARLOS ALBERTO DE ABREU BRONCO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre certidão de fls. 128. Em seguida, tornem-se os autos
conclusos.Cumpra-se. São Luís/Ma, 14 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0023014-40.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: EDVALDO CORREA DOS REIS e ELIZETE BASTOS PINHEIRO
Advogados: OSMAR DE OLIVEIRA NERES JUNIOR ( OAB 7550 )
Réus: BRADESC0 SEGUROS S/A
Advogados: RÉGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 9357 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0023733-61.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CARLOS ROBERTO DE CASTRO MARAO; CARLOS ROBERTO DE CASTRO MARÃO FILHO
Advogados: ENEAS DE VILHENA FRAZAO JUNIOR ( OAB 3359 ); DANIEL PAIXÃO LAUANDE ( OAB 8561 )
Réus: ALTO NEGRO AGROPECUARIA LTDA e JOSE DE RIBAMAR MARAO FILHO
Advogados: BENEDITO JOSE BORGES DUAILIBE ( OAB 3906A ) e CLADIMIR LUIZ BONAZZA ( OAB 7204A ) e JOSE
DILSON LOPES DE OLIVEIRA ( OAB 4635 ) e JOSE RIBAMAR MARAO FILHO ( OAB 4578 )
Suspendo o processo nos termos do art. 265, inciso I do CPC. Intime-se o herdeiro que requereu habilitação às fls. 179 para que
informe sobre a existência de outros herdeiros necessários, bem como cônjuge ou companheira do autor falecido, comprovando
assim o requisito estabelecido no art. 1.060, inciso I do CPC. São Luís (MA), 07 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA
VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0024328-55.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
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Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0024639-85.2007.8.10.0001
Ação: AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: F E DA SILVA ARAUJO
Advogados: PEDRO AUGUSTO SOUZA DE ALENCAR ( OAB 7937 )
Réus: INDUSTRIA DE PLASTICOS CELI S/A
Intime-se o exequente, por seu advogado, para indicar outros bens, em razão da insuficiência de numerário nas contas vinculadas
aos CNPJ do executado constante dos autos. São Luis, 12 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de
Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0024646-04.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: OSMAR HELKINSOM FONSECA REZENDE
Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 18/06/2013, às 10:00 horas,
observando-se o novo endereço informado pela parte autora. Advirta-se que, não sendo obtida transação, querendo, poderá
apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso. Fica
a parte requerida advertida que, deixando de comparecer injustificadamente à audiência designada, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos articulados na inicial. Intime-se a parte autora e sua advogada. Uma via deste DESPACHO será utilizado como CARTA DE
CITAÇÃO, devendo ser enviada mediante AVISO DE RECEBIMENTO.São Luís (MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA
ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0026939-44.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: MARIA LUCÍLIA GOMES ( OAB/SP 84206 )
Réus: C G TRANSP COM E TURISMO LTDA
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre certidão negativa de fls. 42. Publique-se. São Luís (MA), 25 de Fevereiro de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0028961-12.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FERNANDA JORGE LAGO
Advogados: FERNANDA JORGE LAGO ( OAB 6836 )
Réus: FINANCEIRA ITAU CBD S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogados: CARLA MAYARA SAID PINHEIRO ( OAB 10156 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 05 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0029129-14.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: VILMA MARIA RODRIGUES PEARCE
Advogados: LUCIANA DE MATOS ARANTES ( OAB 5244 )
Réus: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogados: FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK ( OAB 5973 ) e REGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 17731 )
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Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 05 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0029246-05.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: RICARDO LEITAO SOUSA
Advogados: MARCIO DOMINICI ABREU SOARES ( OAB 6433 )
Réus: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Advogados: RÉGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 9357 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 05 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0030413-19.1995.8.10.0001
Ação: EXECUCAO FORCADA
Autor: JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA E OUTRA
Advogados: JUDITH MARIA ALMEIDA (OAB 7028 )
Réus: BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-BEMGE (BANCO ITAÚ)
Advogados: LUIS CARLOS LAURENÇO ( OAB 16780 )
Procedo nesta data a transferência dos valores bloqueados pelo Sistema BACENJUD para a conta judicial à disposição deste
Juízo, conforme "print" anexo. Declaro convertido o bloqueio em penhora. Intime-se o executado, para querendo, impugnar a
penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. São Luis, 11 de março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0030439-21.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA FILOMENA CARDOSO MONTEIRO
Advogados: MARCELO JOSE LIMA FURTADO ( OAB 9204 )
Réus: VIVO S.A
Advogados: LUIZ OTÁVIO BOAVENTURA PACÍFICO ( OAB 75081)
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0031665-03.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO
Advogados: ELVACI RABELO MATOS ( OAB )
Réus: GARDENIA SANTANA SANTOS
Defiro o pedido de fl. 48, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Publique-se e intime-se. São
Luís/MA, 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0032201-77.2009.8.10.0001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 368 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Ação: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO
Autor: PETRA CONSTRUTORA LTDA
Advogados: ANA LUISA ROSA VERAS ( OAB 6343 ) e ANDRE FELIPE A C MARTINS ( OAB 7775 )
Réus: TIM CELULAR S/A
Advogados: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882A ) e VALMIR PONTES FILHO ( OAB 2310 )
Intime-se o autor para requerer o que entender de direito. São Luís (MA), 05 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA
VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0033369-17.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | IMISSÃO NA POSSE
Autor: ROMERO RICARDO ALMEIDA RODRIGUES
Advogados: FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERREIRA ( OAB 5148 )
Réus: RAIMUNDO BORBA GALVAO FILHO
AGUARDE-SE JUNTADA DA RÉPLICA DO PROCESSO Nº 33425-50.2009 (APENSO), A FIM DE SER DESIGNADA AUDIÊNCIA
NOS DOIS PROCESSOS EM UMA MESMA DATA. São Luís (MA), 07 de Março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA
Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível Resp: 124529
Processo nº 0033425-50.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: RAIMUNDO BORBA GALVAO FILHO
Advogados: RAIMUNDO NONATO FROZ NETO ( OAB 4776 )
Réus: ROMERO RICARDO ALMEIDA RODRIGUES
INTIME-SE O AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTESTAÇÃOP DE FOLHAS 83/100, NO PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS. APÓS JUNTADA DA RÉPLICA OU EXPIRADO PRAZO PARA TAL PROVIDENCIA, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS.
São Luís (MA), 07 de Março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara
Cível
Processo nº 0033767-56.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: DIOGO SANTOS FARAH
Advogados: RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS ( OAB 5090 )
Réus: DANIELE FROTA STELL e JOAO TARQUINIO LINDOSO PENHA
Intime-se o advogado do autor, para se manifestar sobre os embargos monitórios de fls. 22/28. São Luís, 11de março de 2013.
Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0034133-03.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO EMERSON DUQUE BACELAR
Advogados: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774 )
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR e D IMOVEIS e MARIA INES SEREJO SANTOS JACINTO
Advogados: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO ( OAB 6100 ) ; THALES DA COSTA LOPES ( OAB 6512 ) ; JOANA
DAMASCENO PINTO LIMA ( OAB 3815 )
Considerando as circunstâncias da causa e as razões deduzidas na inicial e contestação, mostra-se improvável a obtenção de
uma transação.Assim, DETERMINO sejam intimadas as partes litigantes, através de seus advogados regularmente constituídos
nos autos, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, informarem a este Juízo sobre a possibilidade de composição amigável do
litígio e, em caso negativo, se ainda possuem demais provas a serem produzidas em audiência, devendo, nesta esteira, delinear
os referidos instrumentos de prova, delimitando seus específicos binômios alcance e utilidade, sob pena de encerramento da fase
probatória e preclusão temporal no tangente à oportunidade de manifestação aqui descrita. Publique-se. São Luís (MA), 01 de
março de 2013. Ana Maria Almeida Vieira Juíza de Direito Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA
Processo nº 0041567-09.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FONSECA DE SOUSA
Defiro o pedido de fl. 34, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Publique-se e intime-se. São
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Luís/MA, 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0046352-77.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: TELMA JESUS RAPOSO PEREIRA DE SOUSA PIRES
Advogados: MARCELO MAGNO FERREIRA E SOUZA ( OAB 5181 )
Réus: BANCO ITAU S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0048435-66.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LITHSON ANDREY MELO DA SILVA
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Réus: BANCO GMAC S/A
Advogados: ROSANGELA DE FATIMA ARAUJO GOULART ( OAB 2728 )
Presentes os requisitos legais, recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para oferecer
as contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. São Luís
(MA), 7 de fevereiro de 2012. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0048687-35.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S. A.
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932 )
Réus: JULIO CESAR PEREIRA
Considerando a Certidão de fl. 26, na qual o oficial de justiça informa que deixou de apreender o veículo, em virtude de não ter o
localizado, intime-se a parte autora para que, se manifeste sobre a referida certidão no prazo de 10(Dez) dias. Em seguida,
tornem-se conclusos. São Luís/Ma, 08 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0050256-71.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: SOMAR SOCIEDADE MARANHENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
Advogados: NEMESIO AMADO FILHO ( OAB 2414 )
Réus: FABIOLA RODRIGUES SOARES e JOMAR DE JESUS SOARES
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre certidão negativa de fls. 19. Publique-se. São Luís (MA), 25 de Fevereiro de
2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0053071-75.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: ROSALIA PINHEIRO CHAVES
Defiro o pedido de fl. 29, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Publique-se e intime-se. São
Luís/MA, 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0005982-85.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JANAINA CANTANHEDE ALVES
Advogados: ANA CAROLINA DE PAIVA SA ( OAB 11905 )
Réus: BANCO ITAULEASING S/A
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Deixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
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sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Isenção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 05 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0006919-95.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FABIANE NAZARE PANTOJA SILVA MACIEL
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Réus: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Deixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Isenção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita. Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 12 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0007031-64.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: MARLI SILVA PEREIRA SOUZA
Advogados: THAISA GOMES FERREIRA ( OAB 10391 )
Réus: BANCO ITAU CARD S.A
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Deixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Isenção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís, 05 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível R
Processo nº 0007034-19.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: MARILZA GARRETO DA SILVA LOPES
Advogados: THAISA GOMES FERREIRA ( OAB 10391 )
Réus: BANCO ITAUCARD S/A
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Deixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Isenção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís, 05 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0008512-62.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ADAO RIBEIRO
Advogados: FELIPE VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 8209 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. eixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. senção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 12 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0008546-18.2005.8.10.0001
Ação: REINTEGRACAO DE POSSE
Autor: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: ERISANGELA ARAUJO TRAVASSOS ( OAB 8256 ) e SUELEN GONCALVES BIRINO ( OAB 8544 )
Réus: SILVIA MARIA D N MORAES
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Isto posto, HOMOLOGO por sentença, a desistência requerida pelo autor, nos termos do art. 158, parágrafo único, do CPC e, em
conseqüência, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, inciso VIII, do referido diploma
legal. Custas pelo autor, sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2013. Juíza Ana
Maria Almeida Vieira. Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0008610-47.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO NONATO SANTOS PEREIRA
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Réus: BANCO FINASA BMC S/A
Isto posto, com fulcro no art. 285-A do CPC, dispenso a citação e, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Deixo de juntar cópia da sentença acima transcrita, em virtude da
sua dispensabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Isenção de custas e honorários
advocatícios, dado o benefício da justiça gratuita Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 12 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0015687-78.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
Autor: ELIZETE RAYMUNDA COSTA MENDES CATEB
Advogados: JOSE RICARDO COSTA MENDES CATEB ( OAB 3796 )
Réus: AURIDEIA ELIAS TEIXEIRA CHAGAS
Advogados: ALBERTO GUILHERME TAVARES DE ARAÚJO E SILVA ( OAB DEFENSOR )
Isto posto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos e DECRETO O DESPEJO da parte requerida AURIDÉIA ELIAS
TEIXEIRA CHAGAS, com fundamento no art. 9.º, III, da Lei n.º 8.245/91, conced endo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação
voluntária do imóvel, situado na RUA DA ESTRELA, N.º 535, CENTRO, SÃO LUÍS/MA, nos termos do art. 63, § 1.º, "a", da mesma
Lei. Outrossim, CONDENO a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.861,39 (seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e
trinta e nove centavos), referente aos aluguéis vencidos e seus encargos acessórios, bem como deve a ré pagar os aluguéis
vincendos, tudo corrigido monetariamente, até a data da efetiva desocupação. Isenção de custas e honorários advocatícios,
concedido o benefício da justiça gratuita à parte requerida. Expeça-se notificação e, esgotado o prazo para desocupação
voluntária, MANDADO DE DESPEJO, para cumprimento, se necessário, com o emprego da força, inclusive arrombamento,
observando-se em tudo a forma prevista no art. 65 da Lei n.º 8.245/91. O valor da condenação será acrescido de juros de 1% ao
mês, a partir da citação. P. R. I. São Luís (MA), 07 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância
Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0016349-86.2004.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE MARIA OLIVEIRA SILVA
Advogados: RAIMUNDO DE ALMEIDA RIBEIRO ( OAB 5898 )
Réus: JOSE RIBAMAR CONCEICAO e REGINA CELIA MALHEIROS CARNEIRO CONCEICAO
Advogados: WLADIMIR DE CARVALHO ABREU ( OAB 2723 )
Isto posto, nos termos do art. 269, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Isenção de custas e honorários
advocatícios, concedido o benefício da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 06 de março de 2013.
Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0018766-65.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: MAURO ANTONIO SOUSA DA SILVA
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a parte requerida MAURO ANTONIO SOUSA DA SILVA ao
pagamento de R$ 2.327,35 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), valor este acrescido de juros de mora
e correção monetária devidos a partir da citação, em prol da empresa autora CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se São Luís (MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA
MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
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Processo nº 0022607-39.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HUGO MACEDO MARQUES
Advogados: RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES ( OAB 7319 )
Réus: TIM CELULAR S.A
Advogados: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882)
Isto posto, nos termos do art. 269, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos encartados na inicial e DECLARO A
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENO ainda a empresa TIM CELULAR S/A no pagamento em prol da parte autora
da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária, a partir
da presente data, e juros moratórios, a partir da citação. Condeno a empresa requerida no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor total de condenação. Publique-se. Registrese. Intime-se. São Luís (MA), 07 de março de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo
pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0024802-89.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932 )
Réus: EMIDIO AUGUSTO MONTEIRO PIRES
Isto posto, com fundamento no art. 1°, § 4° c/c art. 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido
o contrato e consolidando o domínio e a posse do VEÍCULO/MARCA: FORD PASSEIO-FIESTA PERS 1.0 8V PRATA, CHASSI
9BFZF10B668432427, MODELO: 2006, ANO: 2005, PLACA LWL 7388, ao Requerente, cuja apreensão liminar torno definitiva. Em
conseqüência, autorizo a venda do bem a terceiros interessados, na forma do art. 3°, § 5°, do Decreto-Lei n° 911/69,
independentemente, de prévia avaliação, devendo o preço da venda ser aplicado para pagamento do crédito da empresa
requerente e as despesas com esta ação, e a sobra do valor apurado, se houver, ser repassada à requerida. Oficie-se ao
DETRAN, comunicando-se que a autora está autorizada a proceder a transferência do veículo a terceiros que indicar, observandose a regra do art. 2° do mesmo Decreto-Lei. Condeno a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
transito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos. São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira
Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3.ª Vara Cível.
Processo nº 0025512-12.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ALEXEEM GOMES PINHEIRO
Advogados: RAIMUNDO ERRE RODRIGUES NETO ( OAB 10599 )
Réus: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A e SANTANDER SEGUROS S/A
Réus: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO (OAB 16021 )
Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, em conseqüência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, a teor do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.Expeça-se alvará no valor de R$ 38.960,00 (trinta e oito mil,
novecentos e sessenta reais) em nome do autor e/ou seu advogado e R$ 5.844,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais)
em nome do advogado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís (MA), 13 de Março de 2013. Juíza Ana Maria Almeida
Vieira. Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0026553-14.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARCELO SILVA MOREIRA
Advogados: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417 )
Réus: BANCO IBI S/A-BANCO MULTIPLO
Advogados: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 126504 )
Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, a teor do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil Custas rateadas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São
Luís (MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza Ana Maria Almeida Vieira. Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0031240-34.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
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Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de declarar constituído, de pleno direito o título executivo judicial com a
obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 639,38 (seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), acrescido de
correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, que deverá prosseguir na forma prevista no
Livro I, Título VIII, Capítulo X (art. 475-I a 475-R) do CPC. Condeno a requerida a pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se São Luís
(MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0041246-03.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FRANCY FRANÇA FEITOSA DAVID e NALDO RICARDO DOS SANTOS DAVID
Advogados: MARCOS FABRICIO ARAUJO DE SOUSA ( OAB 9210 ) e RODRIGO MENDONCA SANTIAGO ( OAB 7073 )
Réus: TAM - TRANSPORTES AEREOS MARILIA S.A.
Foi indeferido pedido de gratuidade da Justiça, e determinada a intimação do autor para efetuar o recolhimento das custas iniciais,
tendo decorrido o prazo e não foi providenciado. Isto posto, e com fundamento no artigo 257, do Código de Processo Civil,
determino o cancelamento na distribuição, e a baixa no Registro de autos. Autorizo ao autor, por sua advogada, o
desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, inclusive procuração. P.R.I. São Luís, 04 de março de 2013. Juíza Ana
Maria Almeida Vieira Auxiliar de Entrância final, respondendo pela 3ª Vara Cível.
Processo nº 0048892-64.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: SOMAR SOCIEDADE MARANHENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
Advogados: NEMESIO AMADO FILHO ( OAB 2414 )
Réus: VINICIO ALVES COSTA
Isto posto, devido a falta de cumprimento da diligência determinada por este Juízo, indefiro a petição inicial e, por conseqüência,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 616 c/c art. 267, I, todos do Código de Processo
Civil. Custas pela parte exeqüente. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. São Luís/MA, 28 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final respondendo
pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0050100-83.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO ITAUCARD S/A
Advogados: NELSON PASCHOALOTTO ( OAB 108911 )
Réus: MARLI CARDOSO RAMOS
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de declarar constituído, de pleno direito o título executivo judicial com a
obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 28.787,39 (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove
centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, que deverá
prosseguir na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X (art. 475-I a 475-R) do CPC. Condeno a requerida a pagar as custas
do processo e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registrese. Intimem-se São Luís (MA), 26 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA Auxiliar de Entrância Final
respondendo pela 3ª Vara Cível
Processo nº 0050397-27.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: JOSE BARBOSA FILHO
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a parte requerida JOSE BARBOSA FILHO ao pagamento de R$
1.160,63 (um mil cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), valor este acrescido de juros de mora e correção monetária
devidos a partir da citação, em prol da empresa autora CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Condeno a parte
requerida no pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2013. Juíza ANA MARIA ALMEIDA VIEIRA
Auxiliar de Entrância Final respondendo pela 3ª Vara Cível

Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
PROCESSO: 35243-37.2009.8.10.0001 (352432009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 374 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

CLASSE CNJ: Procedimento Sumário
AUTOR: JOSEILMA PACHECO COSTA
ADVOGADO: Joao Damasceno Correa Moreira, Cornelio de Jesus Pereira
REQUERIDO(A): BANCO PAULISTA S/A
ADVOGADO: Wilton Roveri
ATO ORDINATÓRIO:
Intime-se a advogada Dra. Benedita Pinheiro de Sousa , para devolver os autos a esta Secretaria Judicial no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas. Decorrido este prazo o MM Juiz será comunicado para que sejam tomadas as providências devidas.
Desconsiderar este ato, caso os autos já tenham sido devolvidos antes de sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça.
São Luis (Ma), 18 de Março de 2013
Jorge Fernando dos Santos Ribeiro
Secretário Judicial da 4a Vara Cível

Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0040587-28.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RENATA CARVALHO COELHO
Advogados: IRACEMA IARA PINHEIRO MENDES ( OAB 9140 ) e ROSINALDO FRANCISCO ALVINO MENDES ( OAB 8733 )
Réus: UNIMED DE FORTALEZA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Advogados: RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936 )
U s a n d o da faculdade que me confere a Lei, a requerimento verbal da parte interessada, que por esta secretaria e Juízo de
Direito da 5a Vara Cível, se processa uma Ação de Obrigação de fazer de n° 40306/2011, que Renata Carvalho Coelho move em
face de UNIMED DE FORTALEZA -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. CERTIFICO, que a audiência designada para
o dia 13/12/2012 às 09:30 horas, deixou de ser realizada pela impossibilidade da MM Juíza em presidir o presente ato em virtude
de se encontrar participando de um Seminário. Razão pela qual a audiência preliminar foi redesignada para a data mais próxima,
dia 16 de abril de 2013, às 09:30 horas.. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado o presente em Secretaria, no Fórum
Desembargador Sarney Costa, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 13 (treze) dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e doze (2012). Eu, Secretária Judicial que, digitei, subscrevi e assino.Bela Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaSecretária Judicial da 5a Vara Cível.
Processo nº 0013905-80.2004.8.10.0001
Ação: AÇÃO SUMARIA DE COBRANCA DOS HONORARIOS
Autor: FRANCISCO JOSE RAMOS ROCHA
Advogados: KLEBER MOREIRA ( OAB 296 ) e MARIA TEREZA FREITAS ROCHA ( OAB 5768 )
Réus: SOBRARE SERVEMAR S.A
Advogados: PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA ( OAB 705 ) JOÃO CARLOS DUBOC JÚNIOR ( OAB 6748) e KAYO VICTOR
SARAIVA CRUZ ( OAB 36705 )
DESPACHO
A respeito da petição de fls. 3125/3129, acolho parcialmente o oferecimento de Carta Seguro Garantia (Apólice nº
024612013000107750002935), razão pela qual, desde logo, determino a expedição do competente auto de penhora. Outrossim,
considerando a previsão do art. 656, §2º do CPC, determino a intimação da Executada para levar a efeito a competente
complementação da garantia do juízo, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, complementação essa
no montante de R$ 803.111,62, sob pena de realização de penhora on line. Publique-se. São Luís, 18 de março de 2013. DR. LUIZ
GONZAGA ALMEIDA FILHOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital(respondendo pela 5ª Vara Cível da Capital)

Sexta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0000282-36.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | IMISSÃO NA POSSE
Autor: CLÉRYSTON BARBOSA MAIA e MIRELLA VON RANDOW MAIA
Advogados: DEILA BARBOSA MAIA ( OAB 6071 )
Réus: JOSE AQUINO CALDAS SILVA e ROSILENE FRANCISCA DOS SANTOS CALDAS
ATO ORDINATÓRIOTendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, de ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do
CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação para a parte requerente requerer a execução do julgado,
apresentando o demonstrativo de cálculos, no prazo de 10 dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 04 de março de
2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0003704-58.2006.8.10.0001
Ação: ACAO DE COBRANCA
Autor: CENTRO DE ENSINO GEOALPHA LTDA
Advogados: SIMONE SOARES ( OAB 43558 )
Réus: ANA LUCIA CRUZ RODRIGUES MENDES
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Intime-se a parte autora para apresentar planilha atulizada do débito para cumprimento do despacho de fls. 41. São Luís (MA), em
5 de setembro de 2012.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0004506-85.2008.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO FINASA S/A
Advogados: CINTHIA HELUY MARINHO ( OAB 6835 )
Réus: ISAIAS FERNANDES GARCIA
Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o expediente devolvido de fls. retro, fornecendo novo endereço, se for o caso, ou
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), em 13 de Março de 2013.Renata Mônica Rodrigues
da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 102970
Processo nº 0004581-22.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: BANCO ITAU S/A
Advogados: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA ( OAB 151056 )
Réus: A NOGUEIRA LIMA
Vista à parte autora da certidão do Sr(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luís (MA), em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0006187-27.2007.8.10.0001
Ação: ACAO MONITORIA
Autor: UNICEUMA
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: LUIS OTAVIO FORTES
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0006349-80.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE JESUS
Advogados: ANTONIO ALLAN LEITE SARAIVA ( OAB 23502 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vista à parte autora do retorno da Carta sem cumprimento juntada às fls. retro.São Luis, MA, em 21 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0006943-65.2009.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: FACCHINI S/A
Advogados: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO ( OAB 218164 )
Réus: BRAZ HAROLDO MENDES DA SILVA
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0007045-82.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: LUZIA EVERTON BASTOS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 376 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Processo nº 0008598-67.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE RIBAMAR LIMA
Advogados: JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA ( OAB 6186 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
ATO ORDINATÓRIOCertifico que foi penhorado o valor da execução nas contas da requerida, valor este transferido para conta
judicial no Banco do Brasil a disposição deste Juízo, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos. Certifico, outrossim, que de
ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação à
parte requerida para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias. O referido é verdade e dou fé.São Luís/Ma, 14
de março de 2013. Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0008876-68.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: HELIO CARVALHO DO AMARAL
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0009160-76.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: PAULO ROBERTO DE SOUZA
Advogados: BRUNA DE ARAUJO FERREIRA ( OAB 9535 )
Réus: ROSANGELA LISBOA MOUZINHO
Vista à parte autora do retorno da Carta sem cumprimento juntada às fls. retro.São Luis, MA, em 21 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0009763-52.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: CARLOS ARMANDO DE CARVALHO MEIRELLES
Advogados: WALDY DA ROCHA FERREIRA NETO ( OAB 8554 )
Réus: A C MARTINS ARAUJO - FIBRAX e ANTONIO CELSO MARTINS ARAUJO
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0009884-80.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: JORZERLINDO DOS SANTOS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0010742-82.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: MATEUS SUPERMERCADOS LTDA
Advogados: CASSIO MOTA E SILVA ( OAB 8342 ) e WILLIAM PEREIRA DA SILVA ( OAB 10113 )
Réus: THIAGO CARDOSO COLLARES MOREIRA
Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o expediente devolvido de fls. retro, fornecendo novo endereço, se for o caso, ou
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), em 13 de Março de 2013.Renata Mônica Rodrigues
da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 102970
Processo nº 0011160-93.2005.8.10.0001
Ação: MANUTENCAO DE POSSE
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Vista à parte autora da certidão do Sr(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luís (MA), em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0011333-73.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO SAFRA S/A
Advogados: JEANICE CARVALHO GONÇALVES ( OAB 9763 )
Réus: JONATAS AUGUSTO DE PAULA SOUSA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0011544-12.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4909 )
Réus: ENILDO ANCHIETA DE JESUS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0012134-86.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485 )
Réus: RAIMUNDO FONSECA DE AZEVEDO FILHO
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0012207-29.2010.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: GABRIELA PERPETUO SOCORRO S CRUILLA e GAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES LTDA
Vista à parte autora da certidão do Sr(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luís (MA), em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0012376-21.2007.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: BRUNO JOSE DE FREITAS BORGES ( OAB 8824 ) e JOSE EXPEDITO BACELAR ALMEIDA FILHO ( OAB 7384
)
Réus: ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0012420-16.2002.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 ) e SILVANA LEAL
SILVA ( OAB 5258 )
Réus: PEDRO VILMAR DO NASCIMENTO
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão.PROCESSO Nº 124202002Recolha a parte autora as custas da expedição de carta precatória, no prazo de 05
dias dias. São Luís (MA), em 8 de janeiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp:
102970
Processo nº 0012806-94.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Advogados: ANNE CAROLINE GALVAO DA SILVA ( OAB 8986 )
Réus: BEZERRA FREITAS CONSTRUÇAO E EMPREENDIMENTO LTDA
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4o do Art. 162 do CPC c/c o Provimento n° 001/2007 COGER/Maranhão.PROCESSO N°. 12806-94.2012.8.10.0001Vista à parte autora da certidão do Oficial de Justiça de fls.
Retro.São Luis, MA, em 5 de dezembro de 2012.Liana Alves LucianoSecretária Substituta da 6ª Vara Cível Resp: 102970
Processo nº 0013437-38.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: BRUNO JOSE DE FREITAS BORGES ( OAB 8824 )
Réus: JOSE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0013937-07.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - CEASP
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial
da 6ª Vara Cível
Processo nº 0014192-43.2004.8.10.0001
Ação: ACAO MONITORIA
Autor: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA
Advogados: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 12479 )
Réus: DANDARA CONSTRUÇOES E COM. LTDA
Vista à parte autora da certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.São Luis, MA, em 20 de novembro de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0014340-20.2005.8.10.0001
Ação: ACAO MONITORIA
Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO - CEUMA ...
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 ) e SILVANA LEAL SILVA ( OAB 5258 )
Réus: ANDRE VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA
Vista à parte autora da certidão do Sr(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luís (MA), em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0014570-18.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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Autor: BANCO GMAC S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 ) e JEANICE CARVALHO GONÇALVES ( OAB 9763 )
Réus: DARIO GAMA DINIZ
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0014899-06.2007.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL
Advogados: GILSON ALVES BARROS ( OAB 7492 )
Réus: DORY EDSON AGUIAR DO NASCIMENTO
Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o expediente devolvido de fls. retro, fornecendo novo endereço, se for o caso, ou
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), em 13 de Março de 2013.Renata Mônica Rodrigues
da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 102970
Processo nº 0015412-47.2002.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO - CEUMA
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 ) e SILVANA
LEAL SILVA ( OAB 5258 )
Réus: SHIRLENE PRIVADO COSTA
Despacho.Consta bloqueio on-line nos valores de R$326,36, em 25.01.2012 (fls.44) e de R$ 77,00 em 29.10.2012 (fls.57). Os dois
valores, somados, representam valor irrisório em face da dívida, não servindo ao propósito da penhora, que é a garantia do juízo
para futura satisfação do crédito.O pedido de alvará para levantamento dos valores é, assim, tecnicamente inviá-vel, pois não pode
ser liberado o que não foi, antes, objeto de penhora. Por essa razão é que:a) Nego o pedido de levantamento;b) Autorizo o
desbloqueio dos valores;c) Determino o arquivamento provisório dos autos.Intime-se.Arquive-se, sem baixa.São Luís (MA), 19 de
fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0015812-12.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4909 )
Réus: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
Advogados: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019 )
Vista à parte autora da certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.São Luis, MA, em 20 de novembro de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0016009-64.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: A G COMERCIAL FE EM DEUS DE PD ALIM LTDA e ARLINDO DA VEIGA LEAL FILHO
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0016429-69.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: GILCILENE DO NASCIMENTO PEREIRA
Vista à parte autora da certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de fls. retro.São Luis, MA, em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judiciada 6ª Vara Cível.
Processo nº 0017041-07.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
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EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4909 )
Réus: DINAMARA SANTOS MATOS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0019386-43.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: CONSTRUTORA MELLO LIMA LTDA e INACIO MELLO NETO
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial
da 6ª Vara Cível
Processo nº 0019584-80.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JULIANA DE RIBAMAR GARCIA MORAES
Advogados: SORMANI KENJI ERICEIRA TANAKA ( OAB 4442 )
Réus: ELETROMOTOS LTDA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0020807-73.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: ALLYSSON CESAR JUNIO MENDONÇA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0020824-07.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO SANTANDER S/A
Advogados: JEANICE CARVALHO GONÇALVES ( OAB 9763 )
Réus: CTG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0021525-41.2007.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO ABN AMRO REAL S/A
Advogados: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI ( OAB 242085 )
Réus: GILSON GARRETO DA MOURA
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0022275-67.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: KARINA DI PAULLA CARDOSO LOBO
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Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0023510-69.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: IMPACTO SOM ELETRONICA
Advogados: EDUARDO AYOUB BASTOS ( OAB 4883 )
Réus: BANCO ITAU S/A e SISTEMA REDECARD e VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO.
Advogados: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588 ) e RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936 )
ATO ORDINATÓRIOTendo em vista o retorno do AR de fls. 78, no qual consta que a parte requerida VISA mudou-se, certifico que,
com fundamentação legal no Art. 162 § 4º do CPC c/c o Provimento n.º 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação para que
a parte autora apresente o endereço do aludido requerido, no prazo de dez dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 01
de março de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0024991-67.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: BRUNO JOSE DE FREITAS BORGES ( OAB 8824 )
Réus: JAYSON HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0025052-25.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: ANTONIA YEDA SOUSA COSTA FRANÇA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0025418-69.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: DOMINGOS CASTRO PEREIRA e MARIA MARTA RABELO PEREIRA
Advogados: DIANA PARAGUACU S.CACIQUE DE NEW-YORK ( OAB 3700 )
Réus: JOSE MARTINS BARROS NETO
Advogados: ANTONIO MARCOS ALVES MATOS ( OAB 8753 )
CERTIDÃO/ATO ORDINATÓRIOCertifico que foi penhorado o valor da execução nas contas da executada, valor este transferido
para conta judicial no Banco do Brasil a disposição deste Juízo, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos. Certifico,
outrossim, que de ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão,
expeça-se intimação à parte executada para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias. O referido é verdade e
dou fé.São Luís/Ma, 20 de fevereiro de 2013. Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0025547-45.2007.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO FINASA S/A
Advogados: SUELEN GONCALVES BIRINO ( OAB 8544 )
Réus: WARLENE GOMES DE SOUSA
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0026048-28.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ISMAEL CUTRIM SERRA e LUIS CARLOS COSTA GOMES
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Advogados: KAMILA BARBOSA E SILVA ( OAB DEFENSORAPUBLICA )
Réus: EUROMAR AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
Advogados: GLAUCIO SANTOS COSTA ( OAB 7837 )

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

ATO ORDINATÓRIOTendo em vista o retorno dos autos da contadoria, de ordem em cumprimento ao disposto na decisão de fls.
130 e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação
para a parte requerida efetuar o pagamento do valor apurado (R$ 6.702,653), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência
da multa de 10% do art. 475-J do CPC. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 29 de janeiro de 2013.Renata Mônica
Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0027234-18.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO ABN AMRO REAL S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: DURANS E EVERTON LTDA
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial
da 6ª Vara Cível
Processo nº 0027321-76.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: MTP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Advogados: ROMULO SAUAIA MARAO ( OAB 7940 )
Réus: JOSE RODRIGUES DE SOUSA
Vista à parte autora da certidão do Sr(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luís (MA), em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0028533-98.2009.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BENEDITO ARAUJO
Advogados: CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA ( OAB 3748 ) e SUZANE DE FATIMA G. P. DE CASTRO ( OAB
3690 )
Réus: J. AQUINO RIBEIRO COMERCIO
Vista à parte autora da certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de fls. retro.São Luis, MA, em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial Resp: 105726
Processo nº 0029242-70.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: LARISSA BORGES CARVALHO
Recolha a parte autora as custas da expedição de carta precatória, no prazo de 05 dias dias. São Luís (MA), em 6 de setembro de
2012.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0029247-24.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: VALDINEY SODRE VIEGAS
Advogados: VALDINEY SODRE VIEGAS ( OAB 9844 )
Réus: SPC - SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Advogados: LYLA KAREN DE ALMEIDA BRAGA ( OAB 8339 )
ATO ORDINATÓRIOCertifico que foi penhorado o valor da execução nas contas da requerida, valor este transferido para conta
judicial no Banco do Brasil a disposição deste Juízo, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos. Certifico, outrossim, que de
ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação à
parte requerida para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias. O referido é verdade e dou fé.São Luís/Ma, 14
de março de 2013. Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0032781-73.2010.8.10.0001
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Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO SAFRA S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 )
Réus: ANTONIO DOS REIS MORAES MUNIZ
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial
da 6ª Vara Cível
Processo nº 0034506-29.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO
Advogados: MARCELO ANTONIO NOGUEIRA ARAUJO ( OAB 5264 )
Réus: ELIESER GOMES DA SILVA
Vista à parte autora da certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de fls. retro.São Luis, MA, em 20 de novembro de 2012.Renata
Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível.
Processo nº 0036542-15.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LEUDELENE SANTOS MENDES CARDOSO
Advogados: CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA ( OAB 9445 ) e DELZA PEREIRA GILBERTI ( OAB 9496 ) e MOODY SAN
SANTOS LAUNE ( OAB 11569 )
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogados: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO ( OAB 6100 ) e MICHELLE GLAUCIA FEITOSA BRAGA ( OAB 7033 )
ATO ORDINATÓRIOCertifico que o perito, Moisés Gomes da Silva designou a perícia para o dia 06/04/2012 às 8h, nos imóveis
apontados nos autos. Assim, de ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação as partes para informá-las de sua realização. O referido é verdade e dou fé.São Luís (MA),
14 de março de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0038414-94.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CATIANE COELHO SOUSA
Advogados: HUGO ASSIS PASSOS ( OAB 7118 )
Réus: EMPRESA ELETROMIL
Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o expediente devolvido de fls. retro, fornecendo novo endereço, se for o caso, ou
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), em 13 de Março de 2013.Renata Mônica Rodrigues
da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0041065-70.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA ( OAB 8681 )
Réus: SILVINO TEIXEIRA MARQUES
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão.PROCESSO Nº 401082010Recolha a parte autora as custas da expedição de carta precatória, no prazo de 05
dias dias. São Luís (MA), em 7 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp:
102970
Processo nº 0041904-95.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CARLA BEATRIZ CASTRO BARBOSA e CARLA BIANCA CASTRO BARBOSA
Advogados: RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA JUNIOR ( OAB 5706 )
Réus: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogados: REGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 9357 )
ATO ORDINATÓRIOCertifico que a parte executada impugnou a execução dentro do prazo legal, razão pela qual, de ordem, com
fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expedi intimação à parte
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impugnada/autora para, querendo, se manifestar sobre a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. O referido é verdade e dou fé.
São Luís (MA), 22 de Fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 103028
Processo nº 0044277-02.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
Advogados: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4909 )
Réus: LOURIENE SALES BATISTA RAMOS
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judiciada 6ª Vara Cívell
Processo nº 0045569-85.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO - CEUMA ...
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: MARIA DE LURDES SILVA NETA
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão.PROCESSO Nº 457102011Recolha a parte autora as custas da expedição de carta precatória, no prazo de 05
dias dias. São Luís (MA), em 8 de janeiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp:
102970
Processo nº 0047548-82.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MEGA LOCACAO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Advogados: FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO ( OAB 6950 )
Réus: ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DO POVOADO CAMPINHO
Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o expediente devolvido de fls. retro, fornecendo novo endereço, se for o caso, ou
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), em 13 de Março de 2013.Renata Mônica Rodrigues
da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 102970
Processo nº 0048469-41.2011.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875 )
Réus: CARLOS MAGNO OLIVEIRA e MANOEL DE JESUS CORREA DINIZ e PAIMAR COMERCIO TRANSPORTES E
REPRESENTAÇOES TECNICAS LTDA EPP
ATO ORDINATÓRIOCertifico que foi penhorado o valor da execução nas contas da requerida, valor este transferido para conta
judicial no Banco do Brasil a disposição deste Juízo, tendo sido lavrado termo de penhora nos autos. Certifico, outrossim, que de
ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, expeça-se
intimação à parte requerida para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias. O referido é verdade e dou fé.São
Luís/Ma, 08 de março de 2013. Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 105726
Processo nº 0049496-59.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: DIVINA VIVIANE RAMOS DOMICIANO e VIVIANCAR VEICULOS LTDA
Advogados: ANA CRISTINA BRANDAO FEITOSA ( OAB 4068 ) e JOAO PAULO BARBOSA SOUSA ( OAB 10194 ) e
RODRIGO JOSE SOARES FIGUEIREDO ( OAB 9440 )
Réus: GLAUCIA CRISTINA MELO PEREIRA DA SILVA e VALERIA MALUF FROTA
Advogados: FABIO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS ( OAB 7267 )
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4o do Art. 162 do CPC c/c o Provimento n° 001/2007 COGER/Maranhão.PROCESSO N°. 49496-59.2011.8.10.0001Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fls. 237, forneça a
parte autora o endereço da requerida Valéria Maluf Frota. São Luis, MA, em 7 de janeiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da
SilvaSecretária Judicial Resp: 102970
Processo nº 0053036-18.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
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Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: MORCINA BARROSO LESSA
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Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0053474-44.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: VALTILENE COSTA
Advogados: ADRIANO ROCHA CAVALCANTI ( OAB 8097 ) e MAXWELL RODRIGUES FREIRE ( OAB 8080 )
Réus: UNDB CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO
Advogados: FERNANDO MENEZES ROCHA ( OAB 7755 )
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 18 de março de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0056806-19.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: IDERVAL LIMA MACIEL FILHO
Advogados: ADRIANO SANTOS ARAUJO ( OAB 7830 ) e RUY JOAQUIM BEZERRA DA SILVA JUNIOR ( OAB 6979 )
Réus: NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA
ATO ORDINATÓRIOCertifico que, de ordem, e com fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 COGER/Maranhão, expedi intimação a parte requerente para recolher as custas de expedição da carta precatória, no prazo de
cinco dias. O referido é verdade e dou fé. São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2013.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária
Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198
Processo nº 0059195-74.2011.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 21482 )
Réus: J L BUSATTO e JANIR LUIZ BUSATTO
Vista à parte autora da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. retro. São Luis, MA, 28 de agosto de 2012.Renata Mônica
Rodrigues da Silva Secretária Judicial da 6ª Vara Cível
Processo nº 0008432-50.2003.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: FRANCISCA CONCEICAO VIEIRA COSTA e LIDIA DE RAMOS VIEIRA COSTA
Advogados: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417 ) e PEDRO LUCIANO MOURA PINTO DE CARVALHO ( OAB
3530 )
Réus: J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogados: CLEBER RENATO BISPO ALCANTARA ( OAB 7510 ) e DANIEL BARROS DE MIRANDA ( OAB 7542 )
DECISÃOVistos etc.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por J R COMERCIO E REPRESENTAÇÕE LTDA, alegando,
em síntese, haver omissão na parte dispositiva da sentença de fls. 232/240, quando esta deixa de especificar a que título a ré foi
condenada a pagar R$10.000,00 a cada uma das autoras.A rigor, não há omissão. A sentença não é sua parte dispositiva. A
sentença é seu todo. E nos seus fundamentos, está claro que a condenação a que se refere a embargante decorre do reconhecido
dano moral, como segue:"Para a fixação da indenização por danos morais...Assim, ponderando a gravidade dos resultados do fato
com a extensão dos transtornos provocados pela demandada no caso concreto, afigura-se razoável e proporcional fixar-se o seu
quantum em R$20.000,00 (vinte mil reais), divididos igualmente entre as autoras (R$10.000,00 para cada uma delas)" (fls.236,
primeiro e segundo parágrafos).Inocorrente a alegada omissão, rejeito os embargos.Intime-se.Recebo a apelação de fls.246/272,
em seu duplo efeito. Intime-se a apelada para oferecer contra-razões, em 15 dias. São Luis/MA, 25 de fevereiro de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0042916-76.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANDRE LUIS CUNHA DE CARVALHO e FRANCISCA DE SOUZA SILVA e JANIO ALMEIDA PINHEIRO e JORGE
SOUSA DE JESUS e LUCILEIDE SACRAMENTO ARAUJO e MARIA INACIA VELOSO GOMES e MARIA JOSE DE JESUS
BASTOS ROCHA e MARINALVA SANTOS OLIVEIRA e RAIMUNDA DEUZAMAR DA SILVEIRA SOUSA e RUTH MARIA
SOUZA DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 386 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Advogados: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A ) e MARIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701 )
Réus: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ LUIS CUNHA DE CARVALHO, FRANCISCA DE SOUZA
SILVA, JANIO ALMEIDA PINHEIRO E OUTROS, alegando, em síntese, haver omissão na decisão de fls.158 que, sem se
pronunciar sobre os documentos pertinentes juntados, resolveu por não conceder assistência judiciária gratuita.Reconheço a
omissão e, suprindo-a, admito os documentos de fls.69, 88, 98, 106,117 (faturas de consumo de energia elétrica), e a moradia em
conjunto popular, como indicativos seguros de hipossuficiência, razão pela qual, conheço dos embargos para, provendo-os, darlhes efeitos infringentes para conceder aos autores o benefício reclamado.Intimem-se.Cite-se o demandado, para oferecer
resposta em 15 dias, sob as advertências de praxe, anexando-se ao mandado cópia da inicial e de sua emenda (fls.167/174).São
Luís/MA, 22 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0042927-08.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MIGUEL ALVES DA COSTA e VALDIRENE SOUSA MARTINS
Advogados: LUIZ FRANCISCO MARTINS FRANÇA JUNIOR ( OAB 7701 ) e MARIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701
)
Réus: FEDERAL DE SEGUROS S/A
Vistos, etc.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL ALVES DA COSTA e VALDIRENE SOUSA MARTINS,
alegando, em síntese, haver omissão na decisão de fls.109 que, sem se pronunciar sobre os documentos pertinentes juntados,
resolveu por não conceder assistência judiciária gratuita.Reconheço a omissão e, suprindo-a, admito os documentos de fls.58 e 66
(faturas de consumo de energia elétrica), e a moradia em conjunto popular, como indicativos seguros de hipossuficiência, razão
pela qual, conheço dos embargos para, provendo-os, dar-lhes efeitos infringentes para conceder aos autores o benefício
reclamado.Intimem-se.São Luís/MA, 20 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª
Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0000412-60.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE RICARDO SOUZA VELOSO e LEONARDO MORAIS LEDA
Advogados: JOSE RICARDO SOUZA VELOSO ( OAB 7458 ) e LEONARDO MORAIS LEDA ( OAB 7425 )
Réus: JOAQUIM VIEIRA DIAS FILHO
Advogados: HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO ( OAB 5078 ) e KARLLOS EDUARDO COSTA OLIVEIRA ( OAB 8360 )
Vistos etc.O Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls.207 a 218, declarou a nulidade do processo desde a decisão nos
embargos declaratórios primeiros, de fls. 137/138, para que sejam ouvidos os embargados antes de ser proferida nova
decisão.Assim, determino que sejam intimados os embargados, que ocupam o polo ativo da execução extinta (fls. 98/126), para
que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios opostos por petição de fls. 132/135, diante dos
efeitos infringentes requeridos.Intime-se.São Luís, 19 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0000502-29.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A )
Réus: GERMANO DE FÁTIMA RIBEIRO
NTE O EXPOSTO, determino que o suplicante seja intimado para que, no prazo e sob as penas do art. 257 do Código de Processo
Civil, proceda ao recolhimento das custas processuais devidas.Após, voltem-me conclusos.São Luís, 15 de janeiro de 2013Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0001648-14.1990.8.10.0001
Ação: EXECUCAO FORCADA
Autor: BRASAUTO- BRASILEIRA DE VEICULOS LTDA
Advogados: ADALBERTO RIBAMAR BARBOSA GONCALVES ( OAB 973 )
Réus: TEFON-SOCIEDADE TECNICA EM TELEFONIA LTDA
Advogados: FRANCISCO JOSE RAMOS DA SILVA ( OAB 2681 )
Vistos etc.Intime-se a autora sobre a baixa do processo a esta instância para que manifeste em 10 (dez) dias, se possui interesse
no prosseguimento do feito, promovendo o que for conveniente aos seus interesses para impulsionar a execução.Cumpra-se.São
Luís, 15 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
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Processo nº 0002027-27.2005.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: CURVA DO NOVENTA AUTO SERVICE LTDA "PLAY CAR"
Advogados: JOSE VICTOR SPINDOLA FURTADO ( OAB 2832 )
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogados: LUCIMARY GALVAO LEONARDO ( OAB 6100 )
Vistos, etc.Intime-se a parte autora para que junte aos autos procuração outorgada ao advogado, bem como os atos constitutivos
da pessoa jurídica, no prazo de 10 (dez) dias, saneando a representação, sob pena de extinção do processo.Após, retornem os
autos conclusos para julgamento.Cumpra-se. São Luís, 08 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0002917-82.2013.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA
Autor: PEDRO ALBERTO TELES DE SOUSA
Advogados: ANTONIO JOABE BONFIM RODRIGUES ( OAB 7948 ) e DJALMA DA COSTA E SILVA ( OAB 2741 )
Réus: JORNAL PEQUENO - H M BOGEA & CIA LTDA
Vistos, etc.Verificando que o valor da causa é de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), intime-se o autor para, em 30 (trinta)
dias, proceder ao recolhimento do valor correto das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.São Luís (MA), 19 de
fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0003177-62.2013.8.10.0001
Ação: EXCEÇÕES | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
Autor: MARCIA LIMA BUHATEM
Advogados: FERNANDA CRISTINA MOURA DE ALMEIDA SILVA ( OAB 7334 ) e JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
SILVA ( OAB 2132 )
Réus: BANCO RURAL S/A
Advogados: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A )
Vistos, etc.O excipiente alega incompetência deste juízo, pela ocorrência de conexão entre o processo n° 46039-2012 (execução
de título extrajudicial), distribuído a esta Vara, e o processo n° 13498-2010 (ação revisional de contrato), distribuído anteriormente
a 8ª.Vara Cível, tornando prevento o juízo desta última, nos termos do artigo 106, CPC.Recebo a exceção de incompetência, nos
termos do artigo 306, CPC, ficando suspenso o processo até seu julgamento definitivo (art.265, III).Manifeste-se o excepto, em 10
dias.Intimem-se.São Luís, 15 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6° Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0003634-56.1997.8.10.0001
Ação: EXECUCAO P/ TITULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO ECONOMICO S/A - BANCO EXCEL ECONOMICO SA
Advogados: ADALBERTO RIBAMAR BARBOSA GONCALVES ( OAB 973 )
Réus: CARLOS EDUARDO LOPES GOMES e GOMES E COSTA RODRIGUES LTDA-DISTRIBUIDORA ITALIA e POLIANA
LOPES GOMES
Advogados: ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE ( OAB 4812 )
Vistos etc.Intime-se a autora sobre a baixa do processo a esta instância para que manifeste em 10 (dez) dias, se possui interesse
no prosseguimento do feito, promovendo a citação do primeiro executado, com a indicação do seu endereço atual, bem como
requerendo o que for conveniente aos seus interesses.Cumpra-se.São Luís, 15 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas
FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0003803-57.2008.8.10.0001
Ação: OBRIGACAO DE FAZER
Autor: BARTOR GALENO LOPES LEAO
Advogados: RAIMUNDO NONATO FROZ NETO ( OAB 4776 ) e SEBASTIAO DA CRUZ MOREIRA ( OAB 4714 )
Réus: BANCO BRASIL S.A
Advogados: WINDSOR SILVA DOS SANTOS ( OAB 4214 )
Vistos, etc.Às fls. 166/169, o autor requereu o cumprimento da sentença, que transitou em julgado sem interposição de recurso,
apresentando sua memória de cálculos.Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado, fixando-se como termo inicial do
prazo do art. 475-J e posterior incidência da multa pelo não pagamento espontâneo a data da intimação do devedor, na pessoa de
seu advogado, via imprensa oficial (REsp. 940.274/MS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJe 31/05/2010).Assim, antes de
determinar as diligências cabíveis para a penhora, determino que seja feita a intimação do executado, por seus advogados, para
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que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da condenação, sob pena de cumprimento forçado, com a constrição do valor
expresso na memória de cálculo apresentada, incidindo a multa do art. 475-J (10% sobre o total) e honorários advocatícios para a
fase de execução, que fixo, desde logo, em 10% (dez por cento), não incidente sobre a multa.Cumpra-se.São Luís (MA), 15 de
fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0004453-90.1997.8.10.0001
Ação: ACAO DE REVISAO DE CONTRATO
Autor: SHALON S/A INDUSTRIA DE MADEIRAS
Advogados: LUIS FERNANDO DOMINICE CASTELO BRANCO ( OAB 2191 ) e RICARDO SAUAIA MARÃO ( OAB 7691 )
Réus: COMPANHIA REAL DE ARRENDAMENTO MERCANTIL-REAL LEAS
Advogados: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA ( OAB 2135 )
Vistos, etc.Tendo em vista que a última manifestação da autora no processo conta mais de seis anos (fls.299), e a importância
crucial da perícia para a solução da controvérsia, considero prudente e razoável, que se renove sua intimação para depositar os
honorários do perito, em 10 dias, sob pena de julgamento do proces-so no estado em que se encontra.Intime-se.São Luís, Ma., 18
de fevereiro de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0004573-11.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DO PERPETUO SOCORRO COELHO FAÇANHA
Advogados: JOSANNE CRISTINA RIBEIRO FERREIRA ( OAB 7924 )
Réus: UNIMED SAO LUIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados: CASSIA ETIENE NUNES LISBOA ( OAB 25498 ) e HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO ( OAB 5078 )
Vistos, etc.A autora manifestou, claramente, seu propósito de desistir da ação.Em decorrência, deve a ré ser intimada a
manifestar-se sobre o pedido, em 5 dias, por aplicação do artigo 267, parágrafo 4º,CPC. São Luís, 14 de fevereiro de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6° Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0005114-10.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MANOEL DA ROCHA DINIZ
Advogados: JOSE COSTA FERREIRA ( OAB 2522 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Vistos, etc. Defiro o pedido de Assistência judiciária, uma vez que o pagamento das custas comprometeria o sustento do autor,
preenchendo assim os requisitos da Lei 1.060/50. Tratando-se de causa cujo valor não excede a 60 (sessenta) vezes o valor do
salário mínimo (art. 275, inc. I, CPC), dou ao feito o seguimento sumário. Para audiência de conciliação, na forma do disposto no
artigo 277 do CPC, designo o dia 30 de abril de 2013, às 09:00 horas. Cite-se a Ré por AR, devendo ser a mesma advertida que,
em caso de ausência injustificada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, assim como, caso não possa comparecer
pessoalmente ao ato, deverá ser representada por preposto com poderes para transigir (§ 3º, Art. 277). Intime-se o Requerente e o
Patrono deste. Caso não seja alcançada a conciliação, deverá oferecer a Ré, na própria audiência, resposta escrita ou oral, assim
como as partes deverão observar as regras pertinentes ao feito com rito sumário.SERVE O PRESENTE DE MANDADO.São Luís
(MA), 25 de fevereiro de 2013. Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0006449-06.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LUIS FERNANDO ALMEIDA FALCAO DE OLIVEIRA
Advogados: ANA CRISTINA BRANDAO FEITOSA ( OAB 4068 ) e RODRIGO JOSE SOARES FIGUEIREDO ( OAB 9440 )
Réus: FRANERE COMERCIO CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA
Advogados: JOAO MATEUS BORGES DA SILVEIRA ( OAB 6665 ) e SAULO GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 6247 )
Vistos, etc.Acato as ponderações do autor, de fls.148/149, e concedo dilação do prazo para manifestação sobre o laudo pericial,
por mais 30 dias.Outrossim, o equivocado despacho de fls.141 abriu prazo apenas para o autor manifestar-se, quando deveria têlo feito em relação a ambas as par-tes.Corrigindo o equívoco, determino a intimação da ré para dizer sobre o laudo pericial de
fls.127/137, no prazo de 40 (quarenta) dias, que é o somatório dos prazos concedidos ao autor, em atenção ao princípio da
isonomia processual. Intime-se.São Luís, 04 de fevereiro de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela
6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0006701-19.2003.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA ( OAB 9870 )
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Réus: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MANUEL DA ROCHA GODINHO ( OAB 2500 )
Despacho.Às fls.173, foi certificado encontrar-se a disposição deste juízo a quantia de R$11.480,40, que é o total dos depósitos
consignados pelo requerido, e que o autor dispõe-se a aceitar como forma de pagamento integral do débito, seguindo-se o
cancelamento do gravame junto ao DETRAN e a extinção do processo.Intime-se para dizer, em 10 dias, se concorda com a
proposta.São Luís (MA), 19 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0007366-25.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CHRISTIANE CARVALHO BRANCO DA SILVA
Advogados: GUSTAVO HENRIQUE MACIEL GAGO ARAUJO ( OAB 7971 )
Réus: RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Advogados: MARCO ANTONIO COELHO LARA ( OAB 5429A )
Vistos etc.Intime-se a autora, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
recolher as custas processuais determinadas no despacho de fls. 204-v, sob pena de extinção do feito.Cumpra-se.SERVE O
PRESENTE COMO INTIMAÇÃO.São Luís, 07 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0010658-13.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MAC MORGADO
Advogados: ALEX AGUIAR DA COSTA ( OAB 9375 )
Réus: EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A EMBRATEL
Advogados: ANDERSON NÓBREGA DOS SANTOS ( OAB 10036 ) e FRANCISCO MOURA DOS SANTOS ( OAB 3704 )
Vistos, etc.Audiência preliminar designo para 07 de maio de 2013, as 11:00 horas.Intime-se.São Luís (MA), 08 de março de
2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0010966-79.1994.8.10.0001
Ação: RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO
Autor: TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO MARANHAO S/A
Advogados: ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462 )
Réus: NEURIMAR PONTES LIMA
Vistos, ect.Intime-se a exequente sobre a tentativa frustrada de penhora on line, e para requerer, em 10 dias, o que for conveniente
aos seus interesses.São Luis (MA), 18 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar respondendo pela 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0011000-68.2005.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 )
Réus: CLAUDETH ABREU CUTRIM
Verificando a existência de pedido para que seja oficiado à DRF, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Polícia Militar e DETRAN
para fornecimento de dados e bloqueio do veículo, intime-se o requerente, por AR, para tomar conhecimento da decisão
abaixo.Indeferir o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos ou particulares destinados à localização do réu e de
procedimento de retenção de veículos já que a regra, no direito processual civil, é no sentido de que recai sobre o autor o ônus de
trazer aos autos o endereço do réu para que se possa efetivar sua citação, admitindo-se, contudo, que excepcionalmente o Juízo
diligencie em busca desse endereço uma vez comprovado que o autor esgotou todos os meios aptos a sua obtenção, sem
sucesso. Corrobora ainda que no certificado de registro de veículo consta ônus decorrente do contrato de aquisição do bem
firmado entre as partes, o que torna o bem intransferível junto ao órgão de trânsito, bem como, que a retenção do veículo pela
Polícia Rodoviária Estadual e Federal é medida abusiva, porque viola o direito de posse da parte requerida que a detém de forma
legítima, amparada no contrato firmado entre as partes e, conseqüentemente, enquanto não reintegrado o autor na posse direta do
bem em processo regular ou deferida a tutela antecipatória em seu favor, não pode ser violada.Cumpra-se.SERVE O PRESENTE
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.São Luís, 17 de março de 2011.LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHOJuíza Titular Programa Pauta Zero Resp: 142273
Processo nº 0012797-74.2008.8.10.0001
Ação: ACAO DE REVISAO DE CONTRATO
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Autor: JOAO BARBOSA DA SILVA
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523 ) e LORENA CRUZ MARREIROS ( OAB 8989 )
Réus: BANCO BMC S/A
Advogados: RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936 )
Vistos, etc.O processo retornou com a prolação de acórdão às fls.99/105, que anulou a sentença, determinando, de ofício, a
produção de novas provas.Despacho saneador.Não há questões processuais pendentes.A matéria dispensa prova oral.A
controvérsia reside na existência ou não de abusividade na cobrança dos encargos estipulados em instrumento contratual, o que
depende da verificação da evolução do débito, às vistas do instrumento e dos cálculos realizados pelo credor. Assim,
imprescindível a apresentação clara dos termos do negócio e do histórico da dívida.Nesse sentido, seguindo o que foi anotado pela
Relatora do apelo, determino a intimação do demandado para a exibição dos documentos relativos ao contrato de financiamento
de veículo celebrado pelo autor, bem como os extratos de evolução da dívida, discutida no processo, ou apresente sua resposta ao
requerimento de exibição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se admitir verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
da coisa, a parte pretendia provar (art. 359, II, CPC).Juntados os documentos, ou decorrido o prazo, voltem-me para providências
ulteriores.São Luís, 15 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0013062-76.2008.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO FINASA S/A
Advogados: CINTHIA HELUY MARINHO ( OAB 6835 )
Réus: FABIO JUNIOR SANTOS ALMEIDA
Vistos etc,Verificando a existência de pedido para que seja oficiado à DRF, T.R.E, TELEMAR, VIVO, CLARO, TIM, CEMAR, SPC,
SERASA e DETRAN para fornecimento de dados e bloqueio do veículo, intime-se o requerente, por AR, para tomar conhecimento
da decisão abaixo.Indeferir o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos ou particulares destinados à localização do réu e de
procedimento de retenção de veículos já que, conforme certidão de fl. 09 expedida pelo oficial de justiça, o requerido foi
devidamente citado. mencionada. Diga o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão retroCumpra-se. SERVE O
PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇAO.São Luís, 01 de março de 2011. LAVIN1A HELENA MACEDO COELHO Juíza de
Direito Programa Pauta Zero
Processo nº 0015472-73.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ANA PAULA GONCALVES DA ANUNCIACAO
Advogados: IVALDO CASTELO BRANCO S. JUNIOR ( OAB 5727 )
Réus: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos etc.,Às fls. 33/36, a autora requereu o cumprimento da sentença, que transitou em julgado sem interposição de recurso,
apresentando sua memória de cálculos.Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado, fixando-se como termo inicial, do
prazo do art. 475-J e posterior incidência da multa pelo não pagamento espontâneo, a data da intimação do devedor, na pessoa de
seu advogado, via imprensa oficial (REsp. 940.274/MS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJe 31/05/2010).Assim, antes de
determinar as diligências cabíveis para a penhora, determino que seja feita a intimação do executado, por seus advogados, para
que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da condenação, sob pena de cumprimento forçado, com a constrição do valor
expresso na memória de cálculo apresentada, incidindo a multa do art. 475-J (10% sobre o total) e honorários advocatícios para a
fase de execução, que fixo, desde logo, em 10% (dez por cento), não incidente sobre a multa.Cumpra-se.São Luís (MA), 15 de
fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0015683-41.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: 2R SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Advogados: KATE GUERREIRO TEIXEIRA ( OAB 7205 )
Réus: NORDESTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Vistos, etc.Mantenho a sentença de fls.25, posto que, apesar da falha, na juntada da petição de impulsão processual, possa ser
atribuída ao próprio Judiciário, o fato é que operou-se o fenômeno da coisa julgada formal em relação ao decisum, uma vez que,
mesmo tomado o pedido de reconsideração como embargos de declaração, este recurso deve ser interposto no prazo de cinco
dias da publicação, sendo, neste caso, intempestivo.Intime-se.São Luís/MA, 18 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas
Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0016513-46.2007.8.10.0001
Ação: AÇÃO ORDINARIA/ANULATORIA
Autor: W TOUR LTDA
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Advogados: INDIRA RHARYANA DA CUNHA SILVA ( OAB 6518 )
Réus: GRAFICA ARCO IRIS - A RIBEIRO DA SILVA FILHO
Advogados: FRANCISCO COELHO DE SOUSA ( OAB 4600 )
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Vistos, etc.Audiência preliminar para 07 de maio de 2013, as 10:30 horas.Intime-se.São Luis (Ma), 08 de março de 2013.Juiz
Wilson Manoel de Fritas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª Var Cível Resp: 130682
Processo nº 0017300-41.2008.8.10.0001
Ação: ACAO DE COBRANCA
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: DILMA ROSALINA MATOS RIBEIRO
Vistos, etc.À fl. 69, há decisão deferindo a penhora sobre o bem imóvel indicado pela autora, sem que tenha sido observado que
ele não mais pertence a executada desde 21 de julho de 1983, conforme registro nº 02 na certidão de fls.68.A decisão, portanto, é
manifestamente contrária à imposição legal de que a execução se restrinja ao patrimônio do devedor (art. 591, CPC), sendo o
respeito às normas processuais uma questão de ordem pública. Isso posto, chamo o feito à ordem para sanar o equívoco, e tornar
sem efeito a decisão de fl. 69, ao tempo em que indefiro o pedido de penhora sobre o imóvel em questão.Proceda-se ao
cancelamento dos registros da decisão tornada sem efeito nos sistemas de acompanhamento e movimentação processual.Intimese a exequente para, em 10 dias, indicar outro(s) bem(s) passíveis de penhora, ou requerer o que convier aos seus
interesses.Intime-se.São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0021604-78.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
Autor: MURILO SARAIVA DE OLIVEIRA
Advogados: MURILLO LEONARDO CASTRO ALVARES DE OLIVEIRA ( OAB 2587 )
Réus: RAIMUNDA NONATA ARANHA MARTINS
Vistos, etc. Defiro o pleito de fl.140 dos autos, deste modo, proceda-se a citação por edital da parte ré com prazo de 15 (quinze)
dias, devendo o mesmo ser publicado na forma do art. 232, III do CPC.Registre-se que, em não havendo contestação, intime-se
defensor público na qualidade de curador do réu ausente, na forma do art. 9º, II do CPC.Cumpra-se.São Luís (MA), 26 de outubro
de 2012.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0023796-52.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FRANKLIN LIMA CUTRIM
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A ) e THAIS SANTANA CAVALCANTE ( OAB 6069 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRICIO ( OAB 14694 ) e VIVIANE MIRANDA NOGUEIRA ( OAB 9095 )
Vistos, etc.O processo retornou da segunda instância, com anulação da sentença.A conciliação é improvável, razão porque, na
forma do § 3º, segunda parte, do artigo 331, CPC, passo ao saneamento do processo.Não há questões processuais pendentes. A
matéria dispensa prova oral.Para a realização da perícia contábil, é necessária a apresentação do instrumento de contrato e
planilha de evolução da dívida, que determino sejam exibidos pelo réu, em 5 dias, na forma do artigo 355, sob pena de incidência
do artigo 359, ambos do CPC.São Luís, 18 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar,espondendo pela 6ª
Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0024268-58.2006.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 )
Réus: MARIA AUXILIADORA MARTINS VIDIGAL
Vistos etc,Verificando a existência de pedidos para que seja oficiado à DRF, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Polícia Militar e
DETRAN para fornecimento de dados e bloqueio do veículo, intime-se o requerente, por AR, para tomar conhecimento da decisão
abaixo.Indeferir os pedidos de expedição de ofícios a órgãos públicos ou particulares destinados à localização do réu e de
procedimento de retenção de veículos já que a regra, no direito processual civil, é no sentido de que recai sobre o autor o ônus de
trazer aos autos o endereço do réu para que se possa efetivar sua citação, admitindo-se, contudo, que excepcionalmente o Juízo
diligencie em busca desse endereço uma vez comprovado que o autor esgotou todos os meios aptos a sua obtenção, sem
sucesso.Corrobora ainda que no certificado de registro de veículo consta ônus decorrente do contrato de aquisição do bem firmado
entre as partes, o que torna o bem intransferível junto ao órgão de trânsito, bem como, que a retenção do veículo pela Polícia
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Rodoviária Estadual e Federal é medida abusiva, porque viola o direito de posse da parte requerida que a detém de forma legítima,
amparada no contrato firmado entre as partes e, conseqüentemente, enquanto não reintegrado o autor na posse direta do bem em
processo regular ou deferida a tutela antecipatoria em seu favor, não pode ser violada.Cumpra-se.SERVE O PRESENTE COMO
MANCADO DE INTIMAÇÃO.LAVINIA HELENA M. COELHOJUIZA TITULAR - PROGRAMA PAUTA ZEROSão Luís, 17 DE
MARÇO DE 2011 Resp: 137075
Processo nº 0025757-23.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO GOMES PEREIRA
Advogados: ANTONIO MARCOS AMARAL VIDAL ( OAB 7330 ) e DANILO SILVA DA CANHOTA ( OAB 10126 )
Réus: CONSTRUTORA JT GAMA LTDA
Advogados: ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA ( OAB 8106 )
Vistos, etc.A ré tanto contestou o pedido, quanto juntou farta documentação a título de prestação de contas.Entanto, não
regularizou sua representação processual, apesar de intima-da (fls.336).Declaro-a, pois, revel.Mas, não havendo nos autos
elementos suficientes para o convencimento deste juízo, uma vez que nem a ré apresentou contas em forma mercantil, nem o
autor, estabeleço a necessidade de perícia contábil sobre os documentos de fls.22 a 315, sendo certo que o efeito da revelia não
dispensa a presença, nos autos, desses elementos (RSTJ 146/3960), podendo o juiz, nessa hipótese, determinar a produção de
provas (RJ-TAMG 18/179).Nomeio perito o contador José Henrique Coelho Falcão, C.R.C-MA 6585/O-3, Endereço Profissional:
Travessa Coronel Chaves, 450, sala 108- São Francis-co, São Luis- MA, Cep: 65076-410, Telefone: (98) 322268-0015, Telefone:
(98) 3256-4147 Cel: (98) 8116-7925.Estabeleço em 3 (três) salários mínimos o valor dos seus honorários.Intime-se o perito da
nomeação, e para dizer, em 5 dias, se a aceita.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me.Intime-se.São Luís, 18 de
fevereiro de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxilar, respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0028920-11.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: MARIA DOS REMEDIOS SILVA FALCAO
Vistos etc..Trata-se de pedido de cumprimento de sentença realizado pelo advogado da parte autora, beneficiado com a sentença
de fl. 38.Consta nos autos certidão de trânsito em julgado do decisum, bem como o pedido de cumprimento da sentença,
apresentando cálculos.O demandado, embora citado, manteve-se inerte, sequer constituindo advogado, sendo revel, situação que
não obsta a aplicação da multa do art. 475-J do CPC:PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REU REVEL. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 322 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. É desnecessária a intimação pessoal do réu declarado revel para
cumprimento do disposto no art. 475-J do CPC, pois incide a norma do art. 322 do CPC. (TJSP - AC 990100599291 SP, Relator:
Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2010, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2010).RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA
AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº
11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O artigo 535 do Código de
Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem
incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da
intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a
execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de
forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal
do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso especial improvido (STJ. REsp. 1241749/SP. T6. Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura. DJe 13/10/2011).Assim, defiro o pedido formulado e, por conseguinte, determino a realização da penhora
on-line (CPC, art. 655-A) em conta bancária ou aplicação financeira pertencente à ré, devendo ainda incidir a multa do art. 475-J
do CPC e honorários para a fase de execução que fixo em apenas 10% do montante, sem a multa.Efetuado o bloqueio, procedase às diligências cabíveis.Não restando frutífera a medida, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis
de penhora, de propriedade do devedor.São Luís, 05 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar,
respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0032248-17.2010.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A ) e SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA ( OAB 198040 )
Réus: ANELIR BARBOSA DA SILVA e F M DA SILVA GENEROS ALIMENTICIOS e FRANCISCO MARQUES DA SILVA
Vistos etc.Como se observa da petição nos autos, às fls. 43/44, o Banco do Brasil repassou ao SEBRAE parte da dívida dos
executados, em razão do convênio de cooperação técnica e financeira a que se reporta a petição, por meio do qual o segundo se
afigura na condição de avalista, operando-se, em seu favor, a sub-rogação convencional dos direitos creditórios (art.346,III e 347, I,
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CC), observando-se a ordem de preferência estabelecida no artigo 351, CC.O SEBRAE, nos termos do mandado de fls.45/46, e
conforme petição de fls.43/44, continuará a ser representado pelo Banco do Brasil nos autos da execução, restando definir se é
necessário que venha a integrar a relação processual, na qualidade de litisconsorte ativo.Precedentes alertam para a ocorrência,
na espécie, de litisconsórcio facultativo ulterior, de modo que o ingresso na relação processual depende da vontade do sub-rogado
parcial que, optando por não requerer sua admissão no polo ativo, impede que o sub-rogante parcial prossiga a execução por toda
a dívida. O mandato de fls.45/46 confere legitimação ad processum, e não legitimação ad causam. Todavia, poderá o banco subrogante, com os poderes do mandato, requerer a admissão do seu mandante no polo ativo da demanda, regularizando, pois, a
relação processual, e legitimando o Banco para, em nome próprio, e na condição de mandatário do sub-rogado, executar toda a
dívida (art.567, III,CPC) Isto atenderá ao comando do artigo 6º do CPC, segundo o qual ninguém pode pleitear em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.Intime-se, pois o exequente para, querendo, requerer, no exercício do mandato de
fls.45/46, a admissão do SEBRAE no polo ativo da execução ou, assim não entendendo, junte novo demonstrativo da dívida, em
que conste a redução operada pela amortização, no prazo de 10 dias.Intime-se.São Luís (MA), 19 de fevereiro de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0032750-82.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: JESAIAS COSTA DE ANDRADE
Advogados: SUZANE RAMOS RABELO ( OAB 10225 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A
DESPACHOVistos, etc., Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de
Contrato, proposto por Jesaias Costa de Andrade, em face de BV Financeira S/A Crédito e Financiamento.Proferida sentença de
improcedência às fls. 36/46, a parte autora interpôs recurso de apelação às fls. 50/69 e, logo após, protocolado petição requerendo
a desistência do recurso à fl. 78, praticando assim, ato incompatível com a vontade de recorrer conforme art. 503 CPC. Outrossim,
expeça-se alvará em favor da parte autora dos valores por ela depositados.Após, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença
de fls. 36/46, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de
2013. Wilson Manoel de Freitas Filho Juiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0036154-44.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: ORISMAR VIANA PINTO
Advogados: CLAYRTON ERICO BELINI MEDEIROS ( OAB 4320 )
Réus: MARIA LUCIMAR VIANA
Advogados: ANTONIO IVO RODRIGUES DE SOUZA JR. ( OAB 5322 )
Vistos, etc.Estando presentes os requisitos legais, defiro assistência judiciária gratuita aos requeridos.Audiência preliminar designo
para 15 de maio de 2013, as 8:30 horas.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar,
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0036176-39.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANTONIO TAVARES DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS PERES TAVARES
Advogados: EDUARDO AIRES CASTRO ( OAB 5378 )
Réus: BANCO ITAU S/A e FRANERE COMERCIO CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA e GRAND PARK-PARQUE DOS
PASSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados: JOAO MATEUS BORGES DA SILVEIRA ( OAB 6665 ) e JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO ( OAB 29443 ) e
SAULO GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 6247 )
Vistos, etc.Às fls. 150/153, o autor requereu o cumprimento da sentença, que transitou em julgado sem interposição de recurso,
apresentando sua memória de cálculos.Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado, fixando-se como termo inicial do
prazo do art. 475-J e posterior incidência da multa pelo não pagamento espontâneo a data da intimação do devedor, na pessoa de
seu advogado, via imprensa oficial (REsp. 940.274/MS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJe 31/05/2010).Assim, antes de
determinar as diligências cabíveis para a penhora, determino que seja feita a intimação dos executados, por seus advogados, para
que no prazo de 15 dias efetuem o pagamento da condenação, sob pena de cumprimento forçado, com a constrição do valor
expresso na memória de cálculo apresentada, incidindo a multa do art. 475-J (10% sobre o total) e honorários advocatícios para a
fase de execução, que fixo, desde logo, em 10% (dez por cento), não incidente sobre a multa.Cumpra-se.São Luís (MA), 15 de
fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0043389-62.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JEOVA BARBOSA ENGENHARIA LTDA
Advogados: LUIS AUGUSTO DE MIRANDA GUTERRES FILHO ( OAB 2162 )
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Réus: BANCO ITAU S.A
Advogados: THARLLA MARINHO DO EGITO FERREIRA ( OAB 9784 )
Vistos, etc.Audiência preliminar designo para 02 de maio de 2013, as 11:00 horas.Intime-se.São Luís (MA), 08 de março de
2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0052191-83.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: LETICIA CUNHA MORAES SOUSA
Vistos, etc.Intime-se a exequente sobre a tentativa frustrada de penhora on-line, e para re-querer, em 10 dias, o que for
conveniente aos seus interesses.São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar, respondendo
pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0061484-77.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DAS DORES RODRIGUES PEREIRA
Advogados: FERNANDO CESAR CORDEIRO PESTANA ( OAB 4176 )
Réus: BANCO SANTANDER S/A
Advogados: JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB ( OAB 7386 )
Vistos, etc.Às fls. 61 e 66/67, a autora requereu o cumprimento da sentença, que transitou em julgado sem interposição de recurso,
apresentando sua memória de cálculos.Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado, fixando-se como termo inicial do
prazo do art. 475-J e posterior incidência da multa pelo não pagamento espontâneo a data da intimação do devedor, na pessoa de
seu advogado, via imprensa oficial (REsp. 940.274/MS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJe 31/05/2010).Assim, antes de
determinar as diligências cabíveis para a penhora, determino que seja feita a intimação do executado, por seus advogados, para
que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da condenação, sob pena de cumprimento forçado, com a constrição do valor
expresso na memória de cálculo apresentada, incidindo a multa do art. 475-J (10% sobre o total) e honorários advocatícios para a
fase de execução, que fixo, desde logo, em 10% (dez por cento), não incidente sobre a multa.Cumpra-se.São Luís (MA), 15 de
fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº. 21604-78.2011.8.10.0001 (212122011)
AÇÃO:Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança
PARTE(S) REQUERENTE(S): MURILO SARAIVA DE OLIVEIRA
PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA NONATA ARANHA MARTINS
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Wilson Manoel de Freitas Filho, Juiz Auxiliar Resp. pela 6ª Vara Civel da Comarca de Sao Luis ,
Estado do Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADO a parte requerida,
RAIMUNDA NONATA ARANHA MARTINS, brasileira, inscrita no CPF sob o nº. 036736852009-0, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para todos os termos da presente ação, e, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação,
sob pena de confesso e revelia, tudo nos termos da petição inicial, anexa por cópia e despacho prolatado nos autos da Ação em
epígrafe, a seguir transcrito: DESPACHO: "Defiro o pleito de fl.140 dos autos, deste modo, proceda-se a citação por edital da parte
ré com prazo de 15 (quinze) dias, devendo o mesmo ser publicado na forma do art. 232, III do CPC. Registre-se que, em não
havendo contestação, intime-se defensor público na qualidade de curador do réu ausente, na forma do art. 9º, II do CPC. Cumprase. " Caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo(a) requerido(a) como verdadeiros todos os fatos articulados
pela requerente, "exvi" do art. 285 e 319 do Código de Processo Civil. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado no lugar de costume. E que seu prazo correrá da publicação
assim que decorrerem os 15 (quinze) dias fixados, ficando assim perfeita e válida esta citação. O que se CUMPRA nos termos e
na forma da Lei. Fica cientificado que esta Secretaria e Juízo funcionam na Avenida Carlos Cunha, s/n - Calhau - 6º andar, Cep :
65076-820 - São Luís - Ma, FONE.: 98.3194-5483/e-mail.: secciv6_slz@tjma.jus.br. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria a meu cargo em 14 de fevereiro de 2013. Eu, Renata Mônica
Rodrigues da Silva, Secretária Judicial, o fiz digitar, conferi e subscrevo.
Wilson Manuel Freitas Filho
Juiz Auxiliar resp. pela 6ª Vara Civel
Processo nº 0000420-42.2006.8.10.0001
Ação: IMISSAO DE POSSE
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Autor: MARIA AURIDEA CANTANHEDE
Advogados: LORENA ETIENNE SILVA CORREA PINHO ( OAB 6908 )
Réus: LINDALVA
Advogados: HERBERTH FREITAS RODRIGUES ( OAB 5101 )
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora MARIA AURIDEA CANTANHEDE às fls. 118 dos Autos da ação Imissão de Posse que move em
desfavor de LINDALVA FERREIRA GARCEZ. Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos
do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida
baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito
Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0001083-44.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: MERCEDES BENZ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932 )
Réus: JOSE PORTUGAL ROSA FILHO
Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte autora
MERCEDES BENZ LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A às fls. 31 destes autos de Ação de Busca e Apreensão que
move em desfavor de JOSÉ PORTUGAL ROSA FILHO.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito,
nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua
devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 04 de março de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar,
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0002427-60.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO J SAFRA S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 ) e RITA MONYELLY B L COSTA ( OAB 11446 )
Réus: GISELE MARTINS DE OLIVEIRA NEVES
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora BANCO J SAFRA S/A. às fls. 33/34 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que move em desfavor
de GISELE MARTINS OLIVEIRA NEVES.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do
artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida
baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito
Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0002446-03.2012.8.10.0001
Ação: EXCEÇÕES | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
Autor: IVALDO FRANCISCO COELHO COSTA FILHO
Advogados: RAFAELE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9176 )
Réus: JUIZO DA 6ª VARA CÍVEL
Advogados: RAFAELE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9176 )
SENTENÇAVistos, etc.Tendo em vista que o processo principal foi extinto por desistência, a teor do art. artigo 267, VIII, do Código
de Processo Civil, extingue-se também o incidente de Exceção de Incompetência, em face de seu caráter acessório.Ora, se o
processo principal foi extinto sem julgamento do mérito, a Exceção de Incompetência resta prejudicada.Ante o exposto, extingo o
presente incidente, em face do seu caráter acessório ao processo principal, já extinto.P. R. I.São Luis, 04 de março de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0002447-85.2012.8.10.0001
Ação: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Autor: IVALDO FRANCISCO COELHO COSTA FILHO
Advogados: RAFAELE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9176 )
Réus: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
SENTENÇAVistos, etc.Tendo em vista que o processo principal foi extinto por desistência, a teor do art. artigo 267, VIII, do Código
de Processo Civil, extingue-se também o incidente de Impugnação ao valor da causa, em face de seu caráter acessório.Ora, se o
processo principal foi extinto sem julgamento do mérito, a Impugnação ao valor da causa resta prejudicada.Ante o exposto, extingo
o presente incidente, em face do seu caráter acessório ao processo principal, já extinto.P. R. I.São Luis, 04 de março de
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Processo nº 0002576-56.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: MARIA DA GLORIA ANDRADE FIGUEREDO
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A às fls. 36/37 dos Autos da ação de
Busca e Apreensão que move em desfavor de MARIA DA GLÓRIA ANDRADE FIGUEIREDO.Diante do exposto, julgo extinto o
efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais
formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0002976-46.2008.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO GMAC S/A
Advogados: ROSANGELA DE FATIMA ARAUJO GOULART ( OAB 2728 )
Réus: ANDERSON CARLOS DE ARAUJO NORONHA
Vistos, etc., Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora BANCO GMAC S.A às fls. 52/53, dos Autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de ANDERSON C. DE
ARAÚJO NORONHA.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do
Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registrese. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0003087-54.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Autor: MARIA DO LIVRAMENTO FRAZAO MARTINS
Advogados: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO ( OAB 3983 )
Réus: FRANKLIMILTON MORENO SEREJO
Advogados: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO ( OAB 3983 )
Vistos, etc.Cuida-se de Pedido de Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial, promovida por MARIA DO LIVRAMENTO
FRAZÃO MARTINS e FRANKLIMILTON MORENO SEREJO, todos qualificados nos autos.Inicialmente, defiro o pedido de
Assistência judiciária, uma vez que o pagamento das custas comprometeria o sustento dos requerentes, preenchendo assim os
requisitos da Lei 1.060/50.Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado nos autos
às fls. 12/14.Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o feito nos termos do art. 269,
inciso III, do Código de Processo Civil.Sem custas e emolumentos.Cumpridas as demais formalidades e o que foi acordado,
arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 27 de fevereiro de 2013. Wilson Manoel de Freitas
FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0003986-52.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO SAFRA S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 ) e RITA MONYELLY B L COSTA ( OAB 11446 )
Réus: MARIA AUXILIADORA CARDOSO PIRES
S E N TE N Ç AVistos, etc.Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora BANCO SAFRA S/A às fls. 32 dos Autos da Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de
MARIA AUXILIADORA CARDOSO PIRES.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do
artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida
baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 04 de março de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar,
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0004514-23.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Vistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL às fls. 49/50 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que
move em desfavor de CICERO HERCULES SILVA JUNIOR.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu
mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com
sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de
Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0004544-83.1997.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSAO
Autor: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
Advogados: NONATO MARTINS ( OAB 913 )
Réus: ITUMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA E OUTROS
Advogados: JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA ( OAB 2132 ) e MARIA IELVA G MAGALHAES BARROS (
OAB 2501 )
Por tais fundamentos, indefiro a inicial de busca e apreensão, e a inicial da conversão em ação de depósito, extinguindo o
processo sem resolução do mérito, a teor do artigo 295, V, CPC, condenando o autor nas despesas processuais, e honorários
advocatícios de sucumbência, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, consolidado no
incidente de impugnação respectivo, apenso, processo 7356/2003.Publicada com a entrega em Secretaria. Registre-se. Intimese.São Luís, Ma., 25 de fevereiro de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0005275-54.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
Advogados: MARIANE CARDOSO MACAREVICH ( OAB 30264 ) e ROSANGELA DA ROSA CORREA ( OAB 30820 )
Réus: SILVA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS DE INTERNET
Advogados: FLAVIO HENRIQUE CARDOSO MATOS ( OAB 7728 )
Ao exposto,, REJEITO os embargos para JULGAR PROCEDENTE a monitória, constituindo de pleno direito o título executivo
extrajudicial, para condenar os demandados a pagar a quantia de R$ 15.732,43 (quinze mil setecentos e trinta e dois reais e
quarenta e três centavos) corrigidos monetariamente a partir da propositura da ação, pelo índice da tabela de fatores adotada pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão, e incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) até a data do efetivo
pagamento.Condeno os demandados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000 (dois mil reais),
nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luis, 12 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas
FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0006558-20.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HUMBERTO CARLOS PEREIRA CUTRIM
Advogados: MARCOS VINICIUS AZEVEDO DE ANDRADE ( OAB 90930 ) e MARGARETH MAUD MADEIRA DOS SANTOS (
OAB 89482 )
Réus: BANCO ABN AMRO REAL S/A
Advogados: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO ( OAB 11793 )
DISPOSITIVO.Com apoio nesses dois pilares, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
atualização monetária a partir desta data, e juros legais a partir de 05.06.2007, data da inscrição do autor no cadastro SPC,
condenando, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor
da condenação.Anoto que a presente decisão não interfere na prerrogativa do réu de buscar a cobrança do que lhe é devido, pela
via própria.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís, Ma, 11 de março de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar,
respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0006977-35.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE RIBAMAR DE SOUZA FILHO
Advogados: ALICE MICHELINE MATOS ( OAB 7502 )
Réus: BANCO SANTANDER S/A
Advogados: JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB ( OAB 7386 )
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ANTE O EXPOSTO, considerando que o mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para
o fim de condenar o requerido BANCO SANTANDER S/A a restituir ao reclamante, de forma simples, o valor de R$ 25.641,82
(vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), concernente aos descontos indevidos no
contracheque do demandante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos efetivos descontos, bem como acrescido de juros
legais ao mês, a contar da citação; condeno-o, ainda a pagar à autora indenização por dano moral equivalente a R$ 12.000,00
(doze mil reais) corrigidos monetariamente a partir da data desta decisão, e juros legais contabilizados da data do evento
(setembro de 2011).Em face do princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatício que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimemse.São Luís/MA, 12 de março de 2013Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6° Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0007212-85.2001.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: FACULDADE SANTA TEREZINHA - CEST
Advogados: MARIA DA CONCEICAO LIMA MELO ROLIM ( OAB 3999 )
Réus: DILZA EMILIA DE OLIVEIRA
Advogados: MANOEL SERRAO DA S. LACERDA ( OAB )
Ao julgador cabe expressar de forma robusta seu convencimento sobre a má-fé do litigante, afim de que este repare os prejuízos
da parte contrária.Ante todo o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
contidos na inicial, vistos que a obrigação junto à CAEMA foi extinta pelo pagamento.Condeno a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.Publiquese. Registre-se. Intime-se.São Luis, 1º de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0007365-40.2009.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO
Autor: CHRISTIANE CARVALHO BRANCO DA SILVA
Advogados: GUSTAVO HENRIQUE MACIEL GAGO ARAUJO ( OAB 7971 )
Réus: RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Advogados: MARCO ANTONIO COELHO LARA ( OAB 5429A )
ANTE TODO O EXPOSTO, e considerando o que mais dos autos consta, extingo o feito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, em
face da perda do objeto, em razão da apresentação espontânea dos documentos alvo do pedido nos autos da ação que o réu
propôs em desfavor da autora, e tombada sob o n. 11.364/2009. Sem honorários advocatícios ante a ausência de resistência à
pretensão da parte autora. Custas como recolhidas. Transitada esta em julgado, arquive-se com a baixa de estilo. Publique-se.
Registre-se. Intime-seSão Luís, 26 de junho de 2012. Gervásio Protásio dos Santos Junior Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0007718-75.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: REGINALDO COELHO CARDOSO
Advogados: VICTORIO DE OLIVEIRA RICCI ( OAB 900 )
Réus: DECOMARMORE LTDA
Advogados: ANDRE LUIS MENDONÇA MARTINS ( OAB 7280E ) e NONATO MARTINS ( OAB 913 )
Vistos, etc.HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial de fls.72, para que produza seus jurídicos efeitos, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, CPC.Decorridos trinta dias do término do prazo para cumprimento do
acordo, em não havendo requerimento, arquive-se, com baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 12 de Março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0008009-80.2009.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: MILENA CYNTHIA SIQUEIRA AMORIM
Advogados: REBECA MARIA PONTES DE ALMEIDA ( OAB 9142 )
Réus: ANTONIO PEDRO AMORIM COSTA MARTINS
Vistos, etc.Com efeito, considerando que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe competem, embora intimada
pessoalmente, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, III do CPC.Após o trânsito em julgado,
arquive-se o feito, dando baixa na distribuição.P.R.I. São Luís/Ma, 19 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de
Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0008712-40.2011.8.10.0001
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Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: AUDILENE SILVA ARAUJO DO LAGO
Advogados: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO ( OAB 5889 )
Réus: UNIMED
Advogados: HAROLDO GUIMARAES SOARES FILHO ( OAB 5078 ) e VANIA MARIA CAMELO FERREIRA ( OAB 5924 )
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, determinando que o plano de saúde suplicado reembolse a
autora até o limite dos valores que despenderia com o fornecimento dos mesmos procedimentos médicos a que se submeteu a
suplicante, caso o atendimento tivesse sido feito no âmbito da rede credenciada.Indefiro o pleito relativo à indenização por danos
morais, pois não configurados.Tendo em vista a sucumbência recíproca, ex-vi do caput do art. 21 do CPC, condeno as partes ao
pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação que vier
a ser apurado, compensados entre si na forma da súmula 306 do STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 25 de
fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, responsável pela 6° Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0009192-43.1996.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: IVALDO GROMWELL ARAUJO
Advogados: JEZANIAS DO REGO MONTEIRO ( OAB 4161 ) e PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417 )
Réus: BANCO NACIONAL S/A e UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Advogados: PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA ( OAB 705 ) e ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462 )
Vistos, etc.Para a apreciação do feito, importa revisitar os autos desde o momento do pedido de execução da sentença, feito às fls.
541/547.Na oportunidade, o réu requereu a execução, apresentando memória de cálculo que discriminou detalhadamente o seu
crédito, incluída a correção monetária. A penhora da quantia requerida foi realizada e seu valor finalmente levantado através de
alvará à fl. 652.Posteriormente, veio o pedido do autor para execução dos honorários advocatícios do processo de execução, às
fls. 660/662, também apresentando detalhada memória de cálculos, tendo a quantia requerida integralmente penhorada e
levantada através do alvará à fl. 689.Eis, pois, que diante desses fatos, não parece pertinente o pedido do autor para apurar se há
saldo remanescente a receber, visto que o próprio autor indicou o quantum debeatur que a sentença lhe conferiu sendo
integralmente satisfeito a partir da execução forçada. No momento em que o credor indica o valor que entende devido, sem
oferecimento de embargos pelo devedor, torna-se preclusa a questão acerca do alcance do titulo executivo judicial, não sendo
mais cabível discuti-lo novamente, a fim de se exigir diferença não requerida em tempo oportuno, sob pena de ofensa ao princípio
da segurança jurídica. Colho do art. 473 do Código de Processo Civil, a disposição de que "é defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Desse modo, o entendimento contrário permitiria um
processo sem fim, onde o credor jamais se daria por satisfeito.Pelo exposto, não se verifica a existência de saldo remanescente
executável, ante o recebimento integral, pelo credor, daquilo que fora pedido por ele na execução, operando-se a preclusão
lógica.Pedido de cálculos indeferido.Ante o pagamento do título, com plena quitação, extingo a execução nos termos do art. 794, I,
do CPC, determinando o arquivamento e baixa dos autos.Intime-se.São Luís (MA), 28 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de
Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0009669-95.1998.8.10.0001
Ação: EXECUCAO FORCADA
Autor: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: MANOEL MURILO FALCAO ( OAB 2073 )
Réus: DEPOSITO RIBEIRO LTDA
Advogados: LUIZ FERNANDO DOMINICE CASTELO BRANCO ( OAB 2191 )
Ante a anuência tácita da parte executada, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de
desistência formulado pela parte autora BANCO DO BRASIL S/A às fls. 67 dos Autos de Execução que move em desfavor de
DEPÓSITO RIBEIRO LTDA. Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII,
do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 07 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0012838-02.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDMIR ARAUJO SOUSA
Advogados: RAFAELE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9176 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINAN
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora EDMIR ARAUJO SOUSA. às fls. 84/84 dos Autos da ação de revisão de contrato que move em
desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades,
arquivem-se os autos com sua devida baixa.Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos formulados pela parte autora,
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condicionando-a mediante a substituição por cópias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0014572-85.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO GMAC S/A
Advogados: JEANICE CARVALHO GONÇALVES ( OAB 9763 )
Réus: ROSARIO DE MARIA BRAGA COSTA
Vistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora BANCO GMAC S/A. às fls. 55/67 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de ROSARIO DE
MARIA BRAGA COSTA.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do
Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registrese. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0017305-92.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANA DE LOURDES SERRA SOUZA SILVA e KARINNI SERRA SOUZA MENEZES e LINO OSVALDO SERRA SOUSA e
OSVALDO SILVA SOUZA e STELA MARIA SERRA SOUZA e WALKIRIA SERRA SOUZA MENEZES
Advogados: LILIAN DIAS DE ASSUNCAO ( OAB 8216 ) e POLLYANA MARIA GAMA VAZ ( OAB 6929 )
Réus: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogados: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI ( OAB 115762 )
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão do Suplicante, ora sucedido por seus herdeiros necessários, para o
fim de condenar o plano de saúde BRADESCO S.A. a pagar a importância correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros legais a partir da citação, em
face da relação contratual mantida entre os litigantes.No que tange ao pedido de condenação do Requerido a garantir cobertura
para o tratamento de hemodiálise, de fornecimento de medicamento específico e de todos os consectários, diante do falecimento
do Autor, constata-se a perda de objeto.Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,
no percentual de 10% sobre o valor da obrigação reconhecida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 13 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0018521-88.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: ANGELO GOMES MATOS NETO e AUGUSTO ARISTOTELES MATOES BRANDAO
Advogados: LILIANA VIEIRA LIMA DOS SANTOS ( OAB 9074 )
Réus: ORLANDO MAURO SOUSA AROUCHE
Vistos, etc.Cuida-se de Ação Monitória promovida por ANGELO GOMES MATOS NETO e AUGUSTO ARISTOTELES MATOES
BRANDÃO em desfavor de ORLANDO MAURO SOUSA AROUCHE, já qualificados nos autos.Considerando a composição
firmada entre as partes, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado nos autos às
fls. 61/62.Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o feito nos termos do art. 269,
inciso III, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se estes autos, com as baixas de
estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 06 de Março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar,
respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0020878-70.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOAO VIANA PEREIRA
Advogados: DIEGO REIS DA SILVA ( OAB 11216 ) e WILSON CARLOS DOS SANTOS ( OAB 4570 )
Réus: BANCO ITAUCARD S/A
Advogados: RITA DE CÁSSIA DE SIQUEIRA CURY ARAÚJO ( OAB 5914 )
Ante todo o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Por
fim, condeno o autor a pagar os honorários advocatícios do patrono do réu, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), no termos
do art. 20, § 4º, do CPC, condicionando, porém, a sua cobrança ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.São Luis, 13 de março de 2013.Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0021623-26.2007.8.10.0001
Ação: ACAO MONITORIA
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Autor: TRANSUL TRANSPORTE LTDA
Advogados: ELIANA COSTA SOUSA ( OAB 6142 )
Réus: SAPONOLEO SANTO ANTONIO LTDA
Advogados: GEORGE BARROSO DE MORAES ( OAB 9068A )
Vistos etc.Trata-se de Ação Monitória proposta por TRASUL TRANSPORTES LTDA em face de SAPONÓLEO SANTO ANTÔNIO
LTDA, todos qualificados nos autos.Afirmou a autora que foi contratada pela demandada para a prestação de serviços de
transporte de carga, pelo qual receberia a importância de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), atualizados até a propositura da
ação em R$ 7.696,39 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).Finalizou requerendo o pagamento da
dívida.Foi deferido pedido de citação e expedição de mandado para pagamento.A demandada ofereceu embargos à monitória,
sustentando que a via processual não é adequada à pretensão, por gozar, o documento apresentado, de liquidez e exigibilidade.
Também alegou que a questão se trata de relação consumerista e que os juros cobrados são ilegais.A autora apresentou
impugnação aos embargos (fls. 50/51).É o relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDEDispõe o art. 330, I do
CPC que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão a ser resolvida for unicamente de direito,
ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou incorrer o réu em revelia. Na situação
em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos, de sorte que nada
acrescentaria a produção de provas em audiência, o que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.DO MÉRITO
Sobre a natureza do documento carreado aos autos como prova da relação jurídica, verifica-se que não se trata de duplicata, mas
de mera prova do ajuste entre as partes, pois não se vislumbram preenchidos os requisitos enumerados no art. 2º, § 1º, da Lei
5.474/1968.Também aqui não vem ao socorro da demandada a legislação consumerista, por se reconhecer evidente relação
comercial. O objeto do contrato é o transporte de matéria-prima utilizada pela parte ré em sua atividade industrial, não encerrando
nesta a cadeia de produção.Ademais, não se denota em que sentido a aplicação das normas da Lei 8.078/90 extinguiria o dever da
demandada em pagar o débito, haja vista ser incontroverso que a prestação dos serviços efetivamente ocorreu.Por derradeiro, os
juros de mora aplicados são lícitos e cabíveis justamente por seu caráter moratório, e não remuneratório.O inadimplemento
constitui de pleno direito o devedor em mora (art. 397, CC), respondendo o devedor pela dívida, acrescida de juros e honorários,
ex vi do art. 395 do Código Civil.Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização
dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado;Destarte, a pretensão da
autora no recebimento do seu crédito permanece imaculada, diante dessas análises.Ante todo o exposto e considerando o que
mais dos autos consta, REJEITO os embargos para JULGAR PROCEDENTE a monitória e condenar a demandada a pagar a
quantia de R$ 7.696,39 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), sobre a qual deve haver correção
monetária a partir da data da propositura da ação, pelo índice da tabela de fatores adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão,
e incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) até a data do efetivo pagamento.Condeno a demandada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) em favor da autora, incidente
sobre o montante da condenação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luis, 1º de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas
FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0021738-71.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932 )
Réus: NILDELEIA DO NASCIMENTO ALMEIDA
Advogados: RAFAELE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9176 )
ANTE TODO O EXPOSTO, e considerando que o mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial e, IMPROCEDENTES os pedidos da reconvenção, confirmando a liminar concedida, consolidando para o autor a
propriedade do veículo em questão. Condeno a requerida ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios,
estes à base de 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís/MA, 04 de março de
2013. Wilson Manoel de Freitas Filho Juiz de Direito, respondendo pela 6° Vara Cível
Processo nº 0021939-34.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LUCIANA MARIA CORDEIRO FERREIRA
Advogados: ALESSANDRA DU VALESSE COSTA BATISTA ( OAB 9786 )
Réus: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 )
Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, promovida por Luciana Maria Cordeiro
Ferreira em desfavor do Dibens Leasing S/A.Homologo por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo
celebrado entre as partes noticiado às fls.50/52. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo
extinto o feito nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.Honorários na forma pactuada.Cumpridas as demais
formalidades, e tendo em vista que não houve denúncia do acordo celebrado, arquivem-se estes autos, sem prejuízo de posterior
desarquivamento no caso de descumprimento do acordo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 13 de março de
2012.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 130682
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Processo nº 0022403-68.2004.8.10.0001
Ação: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Autor: CURVA DO NOVENTA AUTO SERVICE LTDA "PLAY CAR"
Advogados: JOSE VICTOR SPINDOLA FURTADO ( OAB 2832 )
Réus: CEMAR S/A - CENTRAIS ELETRICAS DO MARANHAO
Advogados: LUCIMARY GALVAO LEONARDO ( OAB 6100 )
ANTE O EXPOSTO, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar, confirmando
o disposto na decisão liminar, para determinar que a concessionária CEMAR se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de
energia para a unidade consumidora 0541750-3, motivada pelo inadimplemento da quantia apurada em processo administrativo
interno acerca de fraude no medidor.Condeno, por fim, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do § 4º do artigo 20 do CPC.Intime-se o autor para juntar ao
processo seus atos constitutivos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 08 de março de 2013.Juiz Wilson Manoel de
Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0024327-36.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4909 )
Réus: NADIA FURTADO MATOS
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, confirmando a liminar já concedida e consolidando a
posse e a propriedade do bem, acima descrito, em prol do requerente, condenando a suplicada ao pagamento das custas do
processo e dos honorários advocatícios, estes a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se.
Intime-se. São Luís/MA, 07 de dezembro de 2012. -Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0026405-03.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: PAULIRAN GOMES DA SILVA
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR às fls. 20/21 dos Autos da ação de Execução de
Título Extrajudicial que move em desfavor de Execução de Título ExtrajudicialDiante do exposto, julgo extinto o efeito, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades,
arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0027503-23.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARCELO SILVA MOREIRA
Advogados: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA ( OAB 5746 )
Réus: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Advogados: CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA ( OAB 8196 )
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente
concedida, para declarar a inexistência de débito em nome do Autor perante a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES, e, consequente, determinar que referida empresa proceda à exclusão do nome do Autor dos cadastros de
proteção ao crédito.Condena também a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
dano moral pela inscrição indevida em cadastro do Sistema de Proteção ao Crédito, corrigido monetariamente a partir desta data
(Súmula 362 - STJ) acrescido de juros legais contados da inscrição indevida, conforme Súmula 54 do STJ.Condeno, ainda, a Ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, a teor do disposto no art. 20, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 13 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0028319-44.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogados: EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747 )
Réus: AUTO E U F D C DE V LTDA
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Vistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. às fls. 40/41 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de
AUTO E U F D C DE V LTDA.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267,
VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0028641-25.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARCELO SILVA MOREIRA
Advogados: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA ( OAB 5746 )
Réus: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Advogados: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882A ) e GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 152477 )
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente
concedida, para declarar a inexistência de débito em nome do Autor perante a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., e,
consequente, determinar que referida empresa proceda à exclusão do nome do Autor dos cadastros de proteção ao
crédito.Condeno também a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral
pela inscrição indevida em cadastro do Sistema de Proteção ao Crédito, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362
- STJ) acrescido de juros legais contados da inscrição indevida, conforme Súmula 54 do STJ.Condeno, ainda, a Ré ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do
disposto no art. 20, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 13 de março de 2013.Wilson Manoel de
Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0028762-87.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: ANTONIO DA ROCHA GODINHO
Advogados: BETANIA BEZERRA CARDOSO ( OAB 8237 )
Réus: GERSON NILSON BORGES
Com essas considerações, julgo procedente o pedido, para ordenar a reintegração do autor na posse do imóvel, qual seja um
terreno situado na Avenida dos Portugueses, nº 03, Vila Bacanga, nesta cidade, sendo que a reintegração se refere a fração do
terreno situada fora dos muros, próximo a uma depressão, da qual se apossou o réu, a quem condeno a ressarcir autor as custas
processuais e pagar honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais) - artigo 20, § 4º, CPC.Publique-se. Registrese. Intime-se.A expedição de mandado de reintegração dependerá do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que eventual
apelo terá efeito suspensivo.São Luís, Ma., 25 de fevereiro de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela
6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0028927-03.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: VITORIO LOURENÇO DOS SANTOS
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A )
Ao exposto, diante da válida constitução da mora do devedor, e a ausência de purgação, julgo procedentes os pedidos, para
consolidar a posse e a propriedade plena do veículo acima descrito, em favor do banco requerente, condenando o requerido nas
custas processuais e honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.Como, a toda
evidência, não tinha o réu, ao efetuar o depósito, a intenção de amortizar a dívida, mas de elidir a mora para obter a devolução do
veículo, em não obtendo seu intento autorizo-o a levantar o depósito de fls.51, expedindo-se alvará em seu nome, deduzidos o
valor das custas processuais, atualizadas, e os honorários de sucumbência em favor do advogado do banco.Publique-se. Registrese. Intime-se.São Luis, 11 de março de 2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0029779-27.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S.A
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: F A M CALADO e FELIPE ARAMAKI MACHADO CALADO
Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de F.A.M
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CALADO E FELIPE ARAMAKI M CALADO, já qualificados nos autos.Em razão de acordo celebrado entre as partes noticiado nos
autos ás fls. 32/36, suspendo o feito até o cumprimento do presente acordo, nos termos do art. 792 do Código de Processo
Civil.Ultrapassado o prazo para o cumprimento da transação sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção (art.
794 cc 795 CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 14 de novembro de 2012.Gervásio Protásio dos Santos
JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0032361-34.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: RAIMUNDO NONATO SANTOS
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A às fls. 38/39 dos Autos da ação de
Busca e Apreensão que move em desfavor de RAIMUNDO NONATO SANTOSDiante do exposto, julgo extinto o efeito, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades,
arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0032887-64.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO BRADESCO S/A-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO SA
Advogados: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A )
Réus: GERMANA MAIA DE OLIVEIRA SILVA
Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Execução promovida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de GERMANA MAIA DE
OLIVEIRA SILVA, já qualificados nos autos.Considerando a composição firmada entre as partes, homologo, por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado nos autos às fls. 23/27.Em consequência, tendo a transação efeito
de sentença entre as partes, julgo extinto o feito nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.Cumpridas as
demais formalidades, arquivem-se estes autos, com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 12 de
Março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo p/ 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0033444-90.2008.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SEBASTIAO PINHEIRO MARQUES
Advogados: KATE GUERREIRO TEIXEIRA ( OAB 7205 ) e LUCIANO ALLAN CARVALHO DE MATOS ( OAB 6205 )
Réus: SEBASTIAO CARDOSO FILHO
DISPOSITIVO.Por tais razões, julgo procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda da
posse do imóvel descrito no preâmbulo, condenando o réu em perdas e danos equivalentes a R$80.000,00 (oitenta mil reais),
mediante a compensação simples do valor que pagou a época do contrato, sem juros ou correção monetária, na forma do pedido,
ou seja, restringe-se as perdas e danos a não devolução da quantia recebida pelo autor, como parte do pagamento do preço total
do contrato. Por fim, condeno o réu ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários de advogado, que
arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís, Ma., 25 de fevereiro de
2013Juiz Wilson Manoel de Freitas FilhoAuxiliar, respondendo pela 6ª.Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0033712-08.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HERMINIO RAIMUNDO MENDES NETO
Advogados: KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES ( OAB 9631 )
Réus: SABEMI SEGURADORA SA
Advogados: PABLO BERGER ( OAB 61011 )
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, confirmando a liminar anteriormente concedida no que
com a presente decisão for compatível, para declarar a inexistência de negócio jurídico de empréstimo entre as partes e a imediata
suspensão dos descontos no contracheque do Autor, posto que indevidos.Condeno, ainda, a Requerida a restituir ao Reclamante
os valores descontados indevidamente, no total de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), corrigidos monetariamente a partir do
efetivo desconto de referida parcela, com os acréscimos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Julgo
improcedente o pedido de indenização por dano moral, por não estar evidenciado inequivocamente o abalo profundo deduzido na
causa.Havendo sucumbência recíproca, mas considerando ser o Autor beneficiário de assistência judiciária gratuita, condeno a Ré
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da obrigação
reconhecida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 12 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de
Direito, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
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Processo nº 0034425-80.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221 ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915 )
Réus: LAURA QUINTANILHA MOURAO
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. às fls. 21/21 dos Ação de cobrança pelo rito
sumário que move em desfavor de LAURA QUINTANILHA MOURÃO.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de
seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos
com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz
de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0034633-64.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: LUCIANO MENDES ARTICO
Advogados: ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR ( OAB 7907 )
Réus: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora LUCIANO MENDES ARTICO às fls. 31/32 dos Autos da ação de Consignação em pagamento que
move em desfavor de AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Diante do exposto, julgo extinto o efeito,
sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades,
arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Wilson
Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0037524-58.2012.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO
Autor: DIOGO LUIS DE ANDRADE AGUIAR
Advogados: RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA ( OAB 9833 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: GLAYDSON CAMPELO DE ALMEIDA RODRIGUES ( OAB 11627 )
Ex positis, considerando que a parte requerida reconheceu a procedência do pedido, juntando aos autos os documentos
solicitados, julgo extinto o processo com julgamento de merito, com base no artigo 269, inciso II do CPC.Autorizo, por conseguinte,
o autor a retirar os documentos apresentados pelo réu, devendo, porém, substituí-los por cópias.Sem honorários advocatícios ante
a ausência de resistência à pretensão da parte autora.Transitada esta em julgado, entregue a documentação, arquive-se com a
baixa de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-seSão Luís, 11 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito,
respondendo pela 6° Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0039643-89.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: JARLENE MENDES DESTERRO
Vistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A às fls. 22/23 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que
move em desfavor de JARLENE MENDES DESTERRODiante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito,
nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua
devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de
Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0041015-73.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
Autor: IMOBILIARIA PEREIRA VERAS E FEITOSA S/A e MARIA IRENE LUCENA ASSUNCAO
Advogados: ADALBERTO RIBAMAR BARBOSA GONCALVES ( OAB 973 )
Réus: C C C CABELEREIROS LTDA e CARLOS CESAR COSTA
Ao exposto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo procedente a ação, declarando rescindido o contrato de locação,
condenando a ré ao pagamento das seguintes verbas, como consta da inicial:a) Aluguéis vencidos a partir de junho/2012, e os que
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se vencerem até a data da devolução do imóvel, ou do despejo, corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada aluguel,
até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 1º, § 1º da Lei 6899/81, acrescidos da multa contratual de 10%, sobre cada aluguel,
nos termos da Cláusula Segunda, b, do contrato de fls.20, e juros moratórios contratuais, de 1% ao mês, ambos os encargos
previstos na Cláusula Segunda, b, no instrumento de fls. 20, e de juros legais, estes contados a partir da citação.b) Multa contratual
prevista na Cláusula X, equivalente a três meses de aluguel, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido
de juros legais a partir da citação.A sentença independe de liquidação, dependendo apenas de cálculo aritmético para seu
cumprimento, nos termos do artigo 475-B, CPC.Por fim, condeno a ré ao ressarcimento das custas judiciais, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito. Outrossim,
determino que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, ficando ciente de que, findo o prazo assinalado
para a desocupação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento, com arrimo no art.
65, caput e parágrafos da Lei 8.245/91.Quanto à exigência legal de caução, para efetuação do despejo em execução provisória,
com sustentáculo nas regras da Lei do Inquilinato (art. 64), entendo que o próprio bem imóvel pode ser dado como caução,
conforme chancelado pela jurisprudência:A.C195060. TJ/SP. CAUÇÃO - Execução provisória - Despejo Falta de pagamento de
aluguel - Pedido procedente - Obrigatoriedade da prestação da garantia pelo locador, que pode ser o próprio imóvel retomado
(STJ) - RT 794/217.Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porque prematura, para esse fim, a fase
processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 13 de março de 2013. Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho Auxiliar,
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0042191-87.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 ) e CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL ( OAB 4167 )
Réus: CONDOMINIO VILA RICA IV E V
ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial em face da ausência de recolhimento das custas e, por conseguinte, extingo o feito sem
apreciação do mérito, determinando, em conseqüência, o seu cancelamento na distribuição, na forma do art. 257 do
CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 26 de fevereiro
de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0042637-90.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO GMAC S/A
Advogados: ROSANGELA DE FATIMA ARAUJO GOULART ( OAB 2728 )
Réus: INEZIO TEIXEIRA BRANCO (3)
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora BANCO GMAC S/A às fls. 33/34 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de
INEZIO TEIXEIRA BRANCO.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267,
VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0042650-89.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699 ) e CATARINA BOUCINHAS ( OAB 4167 )
Réus: CONDOMINIO REI SALOMAO II
Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança promovida por CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO em desfavor de CONDOMINIO REI SALOMÃO III.Distribuída a ação, foi proferida decisão às fls. 51/53, indeferindo o
pedido de assistência judiciária, fundamentando na ausência de prova de hipossuficiência da parte autora.Referida decisão foi
publicada em 23/01/2013, como consta na certidão de fl. 54, de modo que regularmente intimada a parte autora, na pessoa de seu
advogado, via Diário da Justiça, para regularizar o pagamento das custas processuais devidas.Ocorre que, apesar de devidamente
intimada, a parte autora deixou de proceder ao pagamento das custas e o agravo de instrumento interposto contra a decisão que
denegou a assistência judiciária gratuita não foi provido, conforme fls. 78/82. Com efeito, dispõe o art. 257 do Código de Processo
Civil, in verbis:Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em trinta (30) dias, não for preparado no cartório que deu
entrada.É bem o caso da situação presente, pois, embora intimada do indeferimento da assistência judiciária, a parte requerente
não diligenciou em recolher as custas devidas no prazo de trinta dias, sendo cabível a aplicação do artigo acima exposto. Desse
modo, não cabe outra conseqüência no presente caso, senão a extinção do feito, o que, aliás, prescinde da intimação pessoal da
parte autora, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS
INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1- Na conformidade do atual
entendimento deste Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da
intimação pessoal do autor.2- O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257
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do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da demanda.
Precedentes do STJ.3- Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 1089412 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0184920-2 - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - T4 - QUARTA TURMA - Data de
julgamento: 23/11/2010.)Registre-se que essa posição foi reiterada pela Corte Especial do STJ quando do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp. 264.895/PR, oportunidade em que, mais uma vez, foi relator o Ministro ARI PARGENDLER,
cujo voto espanca qualquer dúvida sobre o assunto:No REsp n° 151.608, PE, de que fui relator, citado no acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, sustentei o ponto de vista de que "A parte gue ajuizou a ação deve providenciar o pagamento das custas no prazo
de trinta dias (CPC, art. 257); se não o faz, excedendo, além de todos os limites, o de eventual tolerância, o juiz deve determinar o
cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal". No
voto condutor, esclareci que a aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil "dispensa intimação, porque o impulso da ação
é responsabilidade do autor". Com efeito, a respectiva norma é endereçada às ações que, distribuídas, não chegam a ser
processadas por falta de preparo. A decisão de cancelar a distribuição é, então, de natureza administrativa, tem o propósito de
esvaziar armários, e apanha tão-somente uma petição inicial ainda não despachada.ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial em face
da ausência de recolhimento das custas e, por conseguinte, extingo o feito sem apreciação do mérito, determinando, em
conseqüência, o seu cancelamento na distribuição, na forma do art. 257 do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas
de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 26 de fevereiro de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito
Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0043476-18.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO ITAUCARD S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 ) e LUCIO DA SILVA FARIAS ( OAB 11367 )
Réus: DOWVER AZEVEDO CRUZ JUNIOR
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, confirmando a liminar já concedida e consolidando a
posse e a propriedade do bem, acima descrito, em prol do requerente, condenando o suplicado ao pagamento das custas do
processo e dos honorários advocatícios, estes à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se.
Intime-se. São Luís/MA, 25 de fevereiro de 2013 Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível
Resp: 130682
Processo nº 0044390-82.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BANCO ITAULEASING S/A
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 10990 ) e LUCIO DA SILVA FARIAS ( OAB 11367 )
Réus: CARLOS HENRIQUE VIEIRA COELHO
Advogados: RICARDO DE CARVALHO VIANA ( OAB 5260 )
Diante do exposto, e considerando ausência de documento essencial à propositura da ação, não resta outra conclusão que não
seja a de indeferimento da petição inicial, de modo que com fundamento no art. 284, parágrafo único e 295, I, do Código de
Processo Civil INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em conseqüência, com base no art. 267, I do CPC, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas já recolhidas.Transitada em julgado, arquive-se com as baixa de
estilo.P.R.I.São Luís (MA), 14 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0045194-84.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE RIBAMAR MENEZES FERREIRA
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A ) e PATRICIA COSTA REIS ( OAB 9353 )
Réus: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: LUCILÉA GOMES PEREIRA ( OAB 9238 ) e TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRICIO ( OAB 14694 )
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora JOSÉ RIBAMAR MENEZES FERREIRA, às fls. 85/86 dos Autos da ação de revisão de contrato
(revisão de débito) que move em desfavor de BV LEASING-ARRENDAMENTO MERCANTIL.Diante do exposto, julgo extinto o
efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais
formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos formulados pela
parte autora, condicionando-a mediante a substituição por cópias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 06 de março
de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0045287-13.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO
Advogados: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A )

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 408 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Réus: DARIO NOBREGA
ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial em face da ausência de recolhimento das custas e, por conseguinte, extingo o feito sem
apreciação do mérito, determinando, em conseqüência, o seu cancelamento na distribuição, na forma do art. 257 do
CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 26 de fevereiro
de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0046461-57.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados: ALESSANDRA BARBALHO SOUZA ( OAB 10204 ) e CELSO MARCON ( OAB 8104A )
Réus: SANDRA CILENE SOARES BARROS
Vistos, etc. BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, já qualificado, ajuizou a presente ação de reintegração de posse
em desfavor de SANDRA CILENE SOARES BARROS, também qualificada nos autos, aduzindo, sucintamente, que as partes
firmaram um contrato de financiamento de veículo, tendo por objeto o veículo de Marca Chevrolet, modelo Classic (F. Power) life,
ano 2009/2010, placa NMR 5238 e chassi 9BGSA1910AB111735.Alegou que a demandada obrigou-se ao pagamento do contrato,
ficando inadimplente com a parcela com vencimento em 23/07/2012 e seguintes.Com a exordial, os documentos de fls. 05/35.Em
despacho de fls. 37/38 foi oportunizado ao autor a juntada de documento essencial à propositura da ação, especificamente em
face da ausência de notificação, tendo havido a regular publicação no dia 23.01.2013.Conforme certidão supra, a parte requerente,
embora intimada, não juntou notificação válida do demandado, tendo juntado apenas notificação enviada pelo correio, conforme fls.
29/31.Brevemente relatado, decido.A atual jurisprudência entende que para constituir o arrendatário em mora faz-se indispensável
notificá-lo previamente. O STJ já se manifestou a favor da referida temática, como é possível observar com a redação da súmula
369: STJ Súmula nº 369 - No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é
necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. No presente caso, a inicial não trouxe qualquer
documento apto a comprovar a constituição em mora do devedor, que deveria ser feita por notificação extrajudicial expedida por
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou por protesto do título vinculado ao contrato. Sendo assim, na ausência de
notificação do requerido, não restou configurada a mora, logo, não havendo nos autos pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. A constituição em mora deve preceder o ajuizamento da demanda, neste sentido,
segue o seguinte julgado:PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL (CPC, ART. 284). IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE QUE A NOTIFICAÇÃO SEJA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 369
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO (CPC, ART. 267, IV). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR OUTRO FUNDAMENTO.Conforme precedentes desta Corte,
para a propositura da ação de reintegração de posse decorrente de contrato de arrendamento mercantil, é imprescindível a prévia
constituição em mora do devedor e que esta seja realizada por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos,
ou pelo protesto do título. (Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Apelação Cível n. 2011.012016-2, de Içara Relator: Des. Jorge
Schaefer Martins, julgado em 20.07.2011). Diante do exposto, e considerando ausência de documento essencial à propositura da
ação, não resta outra conclusão que não seja a de indeferimento da petição inicial, de modo que com fundamento no art. 284,
parágrafo único e 295, I, do Código de Processo Civil INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em conseqüência, com base no art. 267, I
do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas já recolhidas.Transitada em julgado, arquivese com as baixa de estilo.P.R.I.São Luís (MA), 14 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar
respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0047619-50.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: PAULO HENRIQUE SILVA AZAR
Advogados: NEIF LOUREIRO MATHIAS ( OAB 10897 )
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Vistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte
autora PAULO HENRIQUE SILVA AZAR. às fls. 17/18 dos Autos da ação de indenização por danos morais e materiais que move
em desfavor de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação
de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os
autos com sua devida baixa.Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos formulados pela parte autora, condicionando-a
mediante a substituição por cópias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 05 de março de 2013.Wilson Manoel de
Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0047792-74.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, confirmando a liminar já concedida e consolidando a
posse e a propriedade do bem, acima descrito, em prol do requerente, condenando o suplicado ao pagamento das custas do
processo e dos honorários advocatícios, estes à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se.
Intime-se. São Luís/MA, 04 de março de 2013 Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz Auxiliar, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp:
130682
Processo nº 0048336-62.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: RAIMUNDO NONATO SOUZA MACIEL
Advogados: JOSE BONIFACIO DOS SANTOS ( OAB 9551 )
Réus: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogados: LUIS CLAUDIO COSTA DA CONCEIÇÃO ( OAB 10592 )
Ao exposto, e considerando que o mais dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado pelo promovente, para condenar
BRADESCO SEGUROS S/A a pagar a verba securitária no valor de R$ 13.500, 00 (treze mil e quinhentos reais) corrigido
monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da presente demanda e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação.Por fim, condeno a promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 11 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito, respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0051493-43.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: RAQUEL ZANETTI ROSSI DE SALLES ( OAB 11703 )
Réus: ROBERTO MARIO DOS ANJOS SILVA
Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte autora
BANCO BRADESCO S/A. às fls. 24/24 dos Autos da ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de ROBERTO MARIO
DOS ANJOS SILVA.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do
Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registrese. Intime-se.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara
Cível Resp: 130682
Processo nº 0052223-88.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogados: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551 )
Réus: FABIO CARVALHO SILVA
S E N TE N Ç AVistos, etc.,Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR às fls. 37/37 dos Autos da Ação Monitória que move
em desfavor de FABIO CARVALHO SILVA.Diante do exposto, julgo extinto o efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do
artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida
baixa.Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, formulado pela parte autora, condicionando a sua substituição por
cópias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 12 de março de 2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito
Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682
Processo nº 0058502-90.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: HOSANA CRISTINA FERNANDES ( OAB 6588 )
Réus: IVALDO FRANCISCO COELHO COSTA FILHO
Advogados: LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA ( OAB 8367A )
S E N TE N Ç AVistos, etc., Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência
formulado pela parte autora AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A às fl. 181/182, dos Autos da Ação de
Busca e Apreensão que move em desfavor de IVALDO FRANCISCO COELHO COSTA FILHO.Diante do exposto, julgo extinto o
efeito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.Cumpridas as demais
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formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 04 de março de
2013.Wilson Manoel de Freitas FilhoJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 6ª Vara Cível Resp: 130682

Oitava Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL, COMÉRCIO E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SÃO LUIS, CAPITAL DO
ESTADO DO MARANHÃO.
8ª SECRETARIA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL: DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
SECRETÁRIA JUDICIAL: ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE
OFÍCIO Nº. 94/2013
01) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 15841-62.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
RÉU: DORISMAR PEREIRA AGUIAR
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 50
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
02) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO Nº. 43066-57.2012.8.10.0001
AUTOR: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: CELSO MARCON
RÉU: MANOEL DE JESUS ROCHA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 51
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
03) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 12269-98.2012.8.10.0001
AUTOR: UNICEUMA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MA
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS
RÉU: ELOADIR VIRGILIO DE ARAÚJO SOUSA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 26
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
04) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 797-66.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: SEBASTIANA C. TUDES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 63
Diga a parte autora em 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª
Vara Cível da Capital.
05) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 7746-82.2008.8.10.0001
EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/ CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/MA
ADVOGADO: CLEIDE ABADIA DE OLIVEIRA
EXECUTADO: JOÃO DINIZ FONSECA e seu fiador JÚLIO CEZAR GOMES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 57
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
06) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 13171-51.2012.8.10.0001
AUTOR: MARA NÚBIA FONSECA FERREIRA, WALTER MILSON SILVA FERREIRA
ADVOGADO: DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
RÉU: JAILZA SILVA MACIEL
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 58
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
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07) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 7902-12.2004.8.10.0001
EXEQUENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE, ISABEL CRISTINA LOPES BULHÕES
EXECUTADO: DIAMANTINA CONSTRUÇÕES LTDA e seus fiadores VIVIANE ADRIANE DE OLIVEIRA, FERNANDO CÉSAR
BELICHE ALVES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 94
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
08) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 40575-77.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART
RÉU: MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA PEREIRA
ADVOGADO: FÁBIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 31
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
09) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 45536-95.2011.8.10.0001
AUTOR: CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS
RÉU: EDUARDO ALMEIDA ALCANTARINO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 40
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
10) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 14090-50.2006.8.10.0001
AUTOR: FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST
ADVOGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MELO ROLIM
RÉU: JOSÉ ANTÔNIO VELOSO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 66
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013.
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
11) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 1982-42.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: JOSÉ RIBAMAR GASPAR
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 69
Diga a parte autora em 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª
Vara Cível da Capital.
12) AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL
PROCESSO Nº. 24903-29.2012.8.10.0001
AUTOR: ITAU-UNIBANCO S/A
ADVOGADO: CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LOURENÇO
RÉU: JOSÉ XAVIER, RITA CARREIRO BARROS E XAVIER
ADVOGADO:
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 72
Diga a parte autora em 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª
Vara Cível da Capital.
13) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 42986-93.2012.8.10.0001
AUTOR: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: CONDOMÍNIO MAGNÓLIA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 77
Diga a parte autora em 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª
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Vara Cível da Capital.
14) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 33125-83.2012.8.10.0001
AUTOR: TRANSPORTE COLETIVO NACIONAL LTDA (EXPRESSO NOVA ALIANÇA)
ADVOGADO: RICARDO ADY MORAIS LEDA, MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO
RÉU: W.O ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO: IURI BRAGA MONTEIRO, SORAYA ABDALLA SILVA DOS SANTOS
RÉU: VALE S/A
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, HUGO FILARDI PEREIRA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 123
Manifeste-se a parte autora, sobre as contestações no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
15) AÇÃO CAUTELAR
PROCESSO Nº. 48117-49.2012.8.10.0001
AUTOR: ROSA COIMBRA ANDRADE
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA
RÉU: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: CELSO MARCON
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 38
Manifeste-se a parte autora, sobre a contestação no prazo de 10 (dez) dias. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
16) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 49179-27.2012.8.10.0001
EXEQUENTE: JOEL VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: OSMAR DE OLIVEIRA NERES JÚNIOR
EXECUTADO: ARLI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇAS S/C LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 29
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
17) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 1185-66.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: BAR DO GAGO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 61
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
18) AÇÃO DE DESPEJO
PROCESSO Nº. 50080-29.2011.8.10.0001
AUTOR: ANITA SILVA FERRO
ADVOGADO: JEFFERSON FRANCISCO SIMÕES FEITOSA, FRANCISCO GOMES FEITOSA
RÉU: M. PINHEIRO CUTRIM
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 168
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
19) AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 47572-76.2012.8.10.0001
AUTOR: SUELLEN CRISTINA SNITH FEITOSA
ADVOGADO: DAVID FONSECA DE ARAÚJO, JOSÉ EXPEDITO BACELAR ALMEIDA FILHO
RÉU: BV FINANCEIRA S/A
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 95
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
20) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PROCESSO Nº. 1931-31.2013.8.10.0001
AUTOR: WALDELY LEITE DE MORAES, VERENE MARIA RABELO DE MORAES
ADVOGADO: RAFAEL DOS SANTOS BERMUDES
RÉU: BERG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO: ANA LUÍSA ROSA VERAS
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ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 151
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Em 04/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE.
Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
21) AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCESSO Nº. 17762-90.2011.8.10.0001
AUTOR: ANA CÉLIA OLIVEIRA FERRAZ
ADVOGADO: RICELYO AMORIM LEAL DE SOUSA
RÉU: FACULDADE ATENAS MARANHENSE-FAMA
ADVOGADO: LUCIANE BARROS ESPÍNDOLA, ALDINEI ABREU FARIAS
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 96
Que a parte faça juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas finais no valor de R$ 150,00, no prazo de 10 (dez)
dias. Transcorrido o prazo sem comprovação de recolhimento, o MM. Juiz será comunicado para adoção das medidas que
entender cabíveis. Em 04/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
22) AÇÃO DE DANOS MORAIS
PROCESSO Nº. 43217-23.2012.8.10.0001
AUTOR: MARIA GERALDINA DA CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADO: ALEXANDRE MAGNO LIMA, TEREZINHA DE JESUS LIMA
RÉU: MUSIC PLAY
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 20
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. São Luís - MA, 11/03/2013. ANNA CAROLINA
PINHEIRO VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
23) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
PROCESSO Nº. 4515-76.2010.8.10.0001
AUTOR: DEUGECY ALVES DINIZ
ADVOGADO: MATEUS BRUNO SABÓIA MORAES
RÉU: CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: GUSTAVO COUTINHO NOGUEIRA SANTOS, FABRYENN FABRYNN COIMBRA SERRA DE CASTRO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 192
Que a parte faça juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas finais no valor de R$ 933,69, no prazo de 10 dias.
Transcorrido o prazo sem comprovação de recolhimento, o MM. Juiz será comunicado para adoção das medidas que entender
cabíveis; Em, 04/03/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL, COMÉRCIO E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SÃO LUIS, CAPITAL DO
ESTADO DO MARANHÃO.
8ª SECRETARIA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL: DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
SECRETÁRIA JUDICIAL: ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE
OFÍCIO Nº. 92/2013
01) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PROCESSO Nº. 37755-85.2012.8.10.0001
AUTOR: RITA DE CÁSSIA GERTRUDES BOTELHO
ADVOGADO: KELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
RÉU: JUVENAL DOS SANTOS SILVA, JOSÉ WERBERT NASCIMENTO COSTA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 23
Diga a parte autora em 10 (dez) dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
02) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PROCESSO Nº. 48988-79.2012.8.10.0001
AUTOR: AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: KARLA MARÃO VIANA PEREIRA MURAD, MÁRCIA SILVBA REGO
RÉU: NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP
ADVOGADO: SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA
RÉU: VAIPORÃ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 95
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte VAIPORA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. São
Luis, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
03) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 25998-65.2010.8.10.0001
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA SILVA
EXECUTADO: OPERATUR TURISMO LTDA, DENNIS THOMY MOREIRA VIANA, JUSCELINO FREITAS LIMA
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ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 39
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
04) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCESSO Nº. 51671-89.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
RÉU: JK EMPREENDIMENTOS LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 47
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
05) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 3242-33.2008.8.10.0001
AUTOR: TON AGE IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO: LUÍS FRANCISCO MORAES DEIRO
RÉU: J. M. DE A. E SILVA NETO – COMÉRCIO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 78
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
06) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 27635-17.2011.8.10.0001
AUTOR: MARCOS CÉSAR COSTA FRAZÃO
ADVOGADO: SAUL COELHO SANTOS DE SOUZA
RÉU: ANTÔNIO ALMENBERGUES DE OLIVEIRA JALES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 42
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
07) AÇÃO DE DEPÓSITO
PROCESSO Nº. 7076-10.2009.8.10.0001
AUTOR: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO: JULIANA ALMEIDA BARROS
RÉU: DOMINGAS NAZARÉ FERREIRA SANTOS
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 53
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
08) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 3618-43.2013.8.10.0001
AUTOR: AYMORÉ C. F. I. S/A
ADVOGADO: HOSANA CRISTINA FERNANDES
RÉU: HILDA MARIA CUTRIM COSTA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 40
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
09) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 17544-67.2008.8.10.0001
AUTOR: CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS
RÉU: FERNANDA CARDOZO OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 98
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
10) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 15883-82.2010.8.10.0001
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: PAULA RODRIGUES DA SILVA
EXECUTADO: CICLO PLASTICOS LTA e seus avalistas RAQUELMA OLIVEIRA BACARAIS, CLAYDSON OLIVEIRA DOS
SANTOS, DAVID HUMBERTO BAVESTRELLO MARTINEZ
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 66
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
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CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
11) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 7736-82.2001.8.10.0001
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO: DORIAN RIKER TELES DE MENEZES, HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
RÉU: R. GOMES AGROPECUÁRIA E AVICULTURA LTDA., RICARDO AUGUSTO DUAILIBE CASSAS GOMES, ROBERTO
DUAILIBE CASSAS GOMES
ADVOGADO: ASSUNÇÃO DE MARIA MENDONÇA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 91
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
12) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 16192-50.2003.8.10.0001
EXEQUENTE: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E CASTRO VIANNA LTDA
ADVOGADO: MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA, MAURÍCIO GUTERRES ROCHA
EXECUTADO: ROBSON SÁ MENESES LICA
DEFENSORA PÚBLICA: KAMILA BARBOSA E SILVA DAMASCENO
EXECUTADO: CONSTRUTORA PRECAU LTDA, JOSÉ BROLINO DE MORAES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 210
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
13) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 32464-07.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: MARA SENDY DE OLIVEIRA
RÉU: NALVA CUNHA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 49
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
14) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 29787-09.2009.8.10.0001
AUTOR: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
RÉU: JOSÉ DE RIBAMAR MIRANDA DA CRUZ
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 67
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
15) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 47963-31.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: BRUNO JOSÉ DE FREITAS BORGES
RÉU: ANTÔNIO MAGNO DA CRUZ
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 28
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; Em, 20/02/2013, ANNA
CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
16) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCESSO Nº. 49123-91.2012.8.10.0001
AUTOR: MYRIAM VIANA DE CARVALHO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE HILUY RIBEIRO
RÉU: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ
ADVOGADO: JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 120
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
17) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº. 16214-98.2009.8.10.0001
AUTOR: V. R. RAMOS PEREIRA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
ADVOGADO: MÔNICA HELENA SILVA MENDES, ANTÔNIO EDUARDO SILVA MENDES
RÉU: RODOVIÁRIO GARRA LTDA
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ADVOGADO: JOEL OLIVEIRA AGUIAR
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 101
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
18) AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
PROCESSO Nº. 49407-02.2012.8.10.0001
AUTOR: AGUINALDO BARROS PEREIRA
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA
RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO: WILLIAM PEREIRA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 69
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
19) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 20078-42.2012.8.10.0001
AUTOR: SOUZA E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO: LUANA OLIVEIRA VIEIRA
RÉU: FECOPEMA – FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO e seu presidente
EDSON ARAÚJO
ADVOGADO: ARÃO VALDEMAR MENDES DE MELO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 76
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
20) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 486-75.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: MAX LINDER ALHADEF SOBRINHO
ADVOGADO: CELSO AYRES ANCHIETA FILHO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 74
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
21) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 43743-87.2012.8.10.0001
AUTOR: ALAN JOHNNYS GOMES PINHEIRO
ADVOGADO: WIRAJANE BARROS DE SANTANA
RÉU: LOCALIZA RENT A CAR S/A
ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO, DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA, ANTÔNI LENNON CARVALHO COSTA, CARLOS
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 133
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
22) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 49586-33.2012.8.10.0001
AUTOR: JOSÉ GOMES DA SILVA, MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA representando a menor L. R. da S.
ADVOGADO: MARCONI MENDES GONÇALVES
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 51
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
23) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº. 44240-04.2012.8.10.0001
AUTOR: JODELMA DO NAZARÉ PAVÃO PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ NIJAR SAUAIA NETO
RÉU: CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: PABLO DIORGENES FURTADO DE CARVALHO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 49
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
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24) AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO Nº. 30357-87.2012.8.10.0001
AUTOR: JOÃO BATISTA OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO: MAXWELL RODRIGUES FREIRE, ADRIANO ROCHA CAVALCANTI, ALEXIS TEIXEIRA DE JESUS E SILVA
RÉU: SPE ARPOADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E DECTA ENGENHARIA LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 103
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte. Em 04/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE.
Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
25) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROCESSO Nº. 46960-41.2012.8.10.0001
AUTOR: DELFINA CARNEIRO CAMPELO
ADVOGADO: CLAILSON CARDOSO RIBEIRO
RÉU: CONDOMÍNIO EMPRESARIAL METROPOLITAN MARKET PLACE
ADVOGADO: JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR
RÉU: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
ADVOGADO:
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 255
Manifeste-se a parte autora sobre as contestações, no prazo de 10 (dez) dias. Em 04/03/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO
VALE. Secretária Judicial da 8ª Vara Cível da Capital.
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL, COMÉRCIO E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SÃO LUIS, CAPITAL DO
ESTADO DO MARANHÃO.
8ª SECRETARIA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL: DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
SECRETÁRIA JUDICIAL: ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE
OFÍCIO Nº. 93/2013
01) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 803-73.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: POUSADA DO FRANCES – DEPÓSITO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 62
Forneça o interessado, no prazo de 10(dez) dias, novo endereço da parte. São Luis, 22/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO
VALE, Secretária Judicial.
02) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 41678-22.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: MARA SENDY DE OLIVEIRA
RÉU: JOSÉ DE RIBAMAR NUNES FERREIRA
ADVOGADO: PAULO RENATO MENDES DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 70
Manifeste-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. São Luís, 21/02/2013. ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE,
Secretária Judicial.
03) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 482-38.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: LUIS LEITE
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 65
Diga a parte autora em 10(dez) dias. São Luís, 22/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
04) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 638-26.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: JOSÉ GOMES CABRAL
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 70
Diga a parte autora em 10(dez) dias. São Luís, 22/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
05) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 322-13.2013.8.10.0001
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AUTOR: CIA. SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: FILOMENA BENEDITA DE JESUS
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 63
Diga a parte autora em 10(dez) dias. São Luís, 22/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
06) AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº. 799-36.2013.8.10.0001
AUTOR: CIA. SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA – CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI
RÉU: ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 65
Diga a parte autora em 10(dez) dias. São Luís, 22/02/2013, ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
07) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 50191-76.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: MAURO SÉRGIO FRANCO PEREIRA
RÉU: MARIA MARLUCE VIEIRA BARBOSA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 24
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
08) AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCESSO Nº. 41950-16.2012.8.10.0001
AUTOR: JÚLIO NEWTON DOS SANTOS SALGUEIRO
ADVOGADO: ÉRICA SILVA SOUSA DE SOUZA
RÉU: WELLINGTON ANDREWS BATALHA TAVARES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 35
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
09) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO Nº. 28001-61.2008.8.10.0001
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR
RÉU: EDUARDO COSTA BAYMA FILHO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 47
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
10) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 52419-24.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: GILBERTO BORGES DA SILVA
RÉU: FRANCISCO JOELSON DIAS SOUZA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 38
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
11) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 40584-39.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART
RÉU: CLEIDIOMAR MACIEL DE AQUINO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 27
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
12) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 40092-47.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART
RÉU: JOÃO HILDILBERTO RABELO JÚNIOR
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 27
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
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13) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 62389-82.2011.8.10.0001
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: IVAN WAGNER MELO DINIZ
RÉU: JOÃO ALBINO PEREIRA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 40
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
14) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO Nº. 12524-27.2010.8.10.0001
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A.
ADVOGADO: CELSO MARCON
REU: FRANCISCO DAS CHAGAS P. CUNHA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 56
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
15) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 46409-61.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: MAURO SÉRGIO FRANCO PEREIRA
RÉU: DALMO ALVES VIANA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 29
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
16) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO Nº. 51740-24.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS
RÉU: ALMIR ANDRÉ DOS SANTOS JÚNIOR
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 31
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
17) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 51625-03.2012.8.10.0001
EXEQUENTE: SERVENG CIVILSAN S/A – EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
ADVOGADO: IURI BRAGA MONTEIRO, SORAYA ABDALLA SILVA DOS SANTOS
RÉU: SARARA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 71
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
18) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 51490-88.2012.8.10.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES
RÉU: ENTER PROPAGANDA E MARKETING LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 28
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
19) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 50061-86.2012.8.10.0001
AUTOR: FERRONORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
ADVOGADO: TED ANDERSON CORREIA TEIXEIRA
RÉU: E. G. CORREA COMÉRCIO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 41
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
20) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
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PROCESSO Nº. 40880-61.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: MARA SENDY DE OLIVEIRA
RÉU: ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO: ORDINATÓRIO DE FLS. 38
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
21) AÇÃO MONITÓRIA
PROCESSO Nº. 18552-79.2008.8.10.0001
AUTOR: CEUMA – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MA
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS
RÉU: ANA CLERY DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 30
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
22) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 33503-39.2012.8.10.0001
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA
EXECUTADO: MAGAZINE SÃO FRANCISCO LTDA, FRANCSICO AUGUSTO ALENCAR PONTES E ISABEL DE JESUS
FERREIRA PONTES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 39
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
23) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 42901-10.2012.8.10.0001
AUTOR: AYMORÉ C. F. I. S/A
ADVOGADO: LAÍS COSTA DE JESUS
RÉU: JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 28
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
24) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 19057-31.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
RÉU: WILLAME ALMEIDA FERREIRA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 58
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
25) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 26318-47.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: MARA SENDY DE OLIVEIRA
RÉU: FRANCINILDE MOTA COSTA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 51
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
26) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO Nº. 16566-90.2008.8.10.0001
AUTOR: HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADO: JOSÉ EXPEDITO BACELAR ALMEIDA, BRUNO JOSÉ DE FREITAS BORGES, CHARLES CORREIA CASTRO
JÚNIOR
RÉU: CLEOMIR DA CONCEIÇÃO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 48
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
27) AÇÃO DE EXECUÇÃO
PROCESSO Nº. 26551-15.2010.8.10.0001
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EXEQUENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO: CELSO MARCON
EXECUTADO: JOSÉ CARLOS COSTA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 45
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
28) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 34436-12.2012.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A C. F. I.
ADVOGADO: MARA SENDY DE OLIVEIRA
RÉU: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 37
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
29) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº. 1921-84.2013.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A – C. F. I.
ADVOGADO: BRUNO JOSÉ DE FREITAS BORGES
RÉU: ANNE KARINY RODRIGUES DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 28
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
30) AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº. 9640-54.2012.8.10.0001
EXEQUENTE: F. A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
ADVOGADO: ALINE MARIA MENDES PEREIRA
EXECUTADO: COMPANHIA E SANEAMENTO DO MA – COSAMA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 39
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.
31) AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 5274-69.2012.8.10.0001
AUTOR: PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA
ADVOGADO: PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA
RÉU: INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 67
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 21/02/2013,
ANNA CAROLINA PINHEIRO VALE, Secretária Judicial.

Nona Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº. 36698-32.2012.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): DIORLEN FERREIRA CORDEIRO E DANIELE CRISTINE VOLPONI CORDEIRO
Advogado(a): Dr. José Magno Moraes de Sousa
Réu(s): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Réu(s): M BARTOLOTO DAS GRAÇAS - DIMARE MÓVEIS PLANEJADOS
DECISÃO DE FL. 59/60 – (...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA para excluir o nome do autor do
SERASA EXPERIAN e SCPC, e, com essa finalidade, oficie-se o SERASA EXPERIAN e SCPC para que procedam a imediata
exclusão do nome do autor de seus cadastros, com relação a dívida discutida nos autos, tendo por instituição credora AYMORE
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Após, dando-se continuidade ao feito, e seguindo o rito sumário, designo
audiência o dia 24/04/2013, às 09h30min, para a realização da audiência de conciliação, na sala de audiências da 9ª Vara
Cível, no Fórum local. (...).
São Luís, 7 de Março de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 4421-26.2013.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): JOSÉ RAIMUNDO FRANCOSO
Advogado(a): Dr. Daniel de Sousa Carneiro
Réu(s): BANCO DO BRASIL S/A
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DECISÃO DE FL. 39/41 – Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, e, por
conseguinte, determino que a Demandada suspenda os efeitos do contrato de empréstimo de nº. 797274279, cuja parcela mensal
é de R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e do contrato de nº. 797272760,cuja parcela mensal é de R$ 91,81 (noventa e um
reais e oitenta e um centavos), abstendo-se de efetuar os respectivos descontos nos proventos de aposentadoria do autor JOSE
RAIMUNDO FRANCOSO, CPF nº.603.026.253-05 e se abstenha de promover qualquer cobrança em razão da dívida impugnada,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de quarenta salários mínimos. Outrossim, defiro o
pedido de assistência judiciária gratuita e de prioridade de tramitação, devendo tal circunstância ser anotada na capa dos autos,
conforme art.71,§ 1º do Estatuto do Idoso. Designo o dia 11/04/2013, às 11h00min para audiência de Conciliação, na sala de
audiências da 9ª Vara Cível, no Fórum local. (...) Cite-se. Intimem-se.
São Luís, 11 de Março de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 5555-88.2013.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): ALBA MARIA FURTADO MUNIZ
Advogado(a): Dr. Mytsi Camara de Carvalho Galvao
Réu(s): TIM CELULAR S/A
DECISÃO DE FL. 37/39 – Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, e, por conseguinte,
determino que a demandada TIM CELULAR S/A restabeleça o fornecimento do serviço de telefonia móvel à parte autora, sem
interrupções ou suspensões injustificadas, no prazo de 48 horas, salvo por motivo de inadimplência por débito diverso do
impugnado no presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de 30 salários
mínimos. Intimem-se as partes desta decisão. A vista do que preceitua o art. 275, I,do CPC, sujeitar-se-á o presente feito ao rito
sumário. Designo o dia 24/04/2013, às 11h30min, para a realização da audiência de conciliação, na sala de audiências da 9ª Vara
Cível, no Fórum local. (...) As partes ficam cientes de que, se não houver acordo, a resposta ao pedido deverá ser apresentada em
audiência, com as exigências do Art. 278, do mencionado diploma legal. Cite-se. Intimem-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 14424-11.2011.8.10.0001
Ação: Revisional
Autor(es): Inter Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado(a): Dr. Francisco Massilon T. Freitas
Réu(s): Deib Otoch S/A
Advogado(a): Dr. Raul Amaral Junior
DESPACHO DE FL. 106 Ante a recusa justificada do perito anteriormente nomeado por este juízo, nomeio como nova perita para
indicar o valor mínimo do aluguel do prédio locado a engenheira GISELE SILVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, CREA/MA
5406D, com endereço na rua dos Sabiás, quadra 13-A, lote 10, Ed. Demoiselle, apt. 503, Renascença II, nesta cidade, cel. 87010633, a qual deve ser intimada para informar se aceita esta nomeação, ficando facultado à mesma a consulta dos autos, inclusive
fora da Secretaria, pelo prazo de cinco dias, a fim de apresentar proposta de honorários. Intimem-se.
São Luis, 07 de março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 41635-56.2010.8.10.0001
Ação: Cautelar
Autor(es): Pousada A S Ltda
Advogado(a): Dr. Gustavo Santos Gomes
Réu(s): Boate Candy
Advogado(a): Dr. Antonio Geraldo de Oliveira Marques Pimentel Junior
DESPACHO DE FL. 296/297 Conforme se verifica do Termo de audiência de fls. 260/262, este juízo já decidiu todas as questões
processuais pendentes, e, também, já transcorreu o prazo de trinta dias facultado às partes para realização do acordo, sem o
mesmo fosse aportado nos autos. Desse modo, deverá a Secretaria cumprir a determinação contida no Termo de audiência acima
referido, oficiando à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de que seja determinado aos seus técnicos, que realizem vistoria
no prédio da empresa W. DAS. CASTELO BRANCO ME, que funciona sob o nome de fantasia BOATE CANDY, situada na Rua da
Palma nº 124, Centro, a fim de que fique esclarecido se a mesma providenciou o revestimento acústico do local, bem como se o
grau de emissão sonora da sua aparelhagem de som, em diversos níveis de volume, inclusive utilizando-se o grau máximo de
emissão da referida aparelhagem, está dentro do permitido pela legislação específica, principalmente dentro dos níveis
estabelecidos pela chamada Lei do Silêncio, no prazo de trinta dias. De outro lado, em obediência ao acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, de lavra da preclara Desembargadora RAIMUNDA SANTOS BEZERRA, proferida nos autos do
EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 31496/2012 SÃO LUÍS, determino a intimação do representante legal da ré, a fim de que cesse
suas atividades comerciais, até a elaboração do laudo acima referido, sob a cominação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por cada festividade realizada no local. Por fim, ainda em obediência ao contido no acórdão acima mencionado, caso a autora
tenha interesse na execução provisória da multa, deverá providenciar esse procedimento em autos próprios a serem apensados
aos presentes. Lembro, ainda, à Secretaria, que excetuados os procedimentos de execução provisória da multa, toda e qualquer
petição endereçada pelas partes deverá ser juntada nestes autos, única base procedimental permitida. Intimem-se.
São Luis, 11 de março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
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Processo nº. 6776-77.2011.8.10.0001
Ação: Mandamental
Autor(es): Pousada A. S. Ltda (Pousada Solar do Reviver)
Advogado(a): Dr. Gustavo Santos Gomes
Réu(s): Boate Candy
Advogado(a): Dr. Antonio Geraldo de Oliveira Marques Pimental Júnior
DESPACHO DE FL. 129 - À Secretaria para observar o contido na decisão exara no Termo de audiência contida nos autos em
apenso, no sentido de que todo o procedimento somente siga naqueles autos. Desse modo, toda e qualquer petição referente a
estes autos, deverá ser juntada nos autos em apenso. Intimem-se.
São Luis, 11 de março de 2013.
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Reg. Distribuição : 31256-56.2010.8.10.0001
Denominação : CONDENATÓRIA
Parte(s) Requerente(s) : AZEVEDO BARROS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Parte(s) Requerida (s) : GAUDENCIO GUTERRES GOMES DA COSTA
Citando(a) (s): GAUDENCIO GUTERRES GOMES DA COSTA, com endereço incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação da pessoa acima nomeada, para querendo, ofertar resposta aos termos da inicial da demanda supra
caracterizada, no prazo de quinze dias, que terá início findo o lapso temporal de vinte dias indicado neste, sob as cominações da
revelia e confissão. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será afixado no local de
costume e publicado na forma da lei.
São Luís, 15 de Março de 2013.
Dr. Raimundo Moraes Bogea
Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 1985-94.2013.8.10.0001
Ação de Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): ALVES SERRA E CIA LTDA
DECISÃO DE FL. 61/63 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luís, 15 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 1979-87.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): NILO AUTO PEÇAS LTDA
DECISÃO DE FL. 65/67 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luís, 15 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 528-27.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO- CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): EVERALDO FONTENELE LAVA JATO
DECISÃO DE FL. 57/59 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 478-98.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO- CAEMA
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Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): ANTONIO LUÍS SOUSA NETO
DECISÃO DE FL. 55/57 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 500-59.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO- CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): JUSCELINO FREITAS
DECISÃO DE FL. 58/60 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 491-97.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO- CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): PEDRO DE JESUS MOREIRA
DECISÃO DE FL. 57/59 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas, INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária
gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 513-58.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO- CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): HILTON PEREIRA DO AMARAL
DECISÃO DE FL. 56/58 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. Passo a analisar o pedido de assistência judiciária gratuita. (...) Assim, pelas razões acima alinhadas,
INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias
pagar das despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se a parte
autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 504-96.2013.8.10.0001
Ação: Cobrança
Autor(es): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHAO- CAEMA
Advogado(a): Drª. Alice Maria Salmito Cavalcanti
Réu(s): IRAMÃO VIEGAS LTDA
DECISÃO DE FL. 55/57 – (...) Diante disso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada,
razão pela qual, INDEFIRO. (...) INDEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, devendo o autor ser intimado
para, no prazo de 30 (trinta) dias pagar das despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art.
257 do CPC. Intime-se a parte autora desta decisão, por meio de seu advogado.
São Luis, 18 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 59095-22.2011.8.10.0001
Ação: Revisional
Autor(es): ELIANE SANTOS DOS SANTOS
Advogado(a): Dr. José Wilson Cardoso Diniz
Réu(s): BANCO SANTANDER BRASIL S/A
DECISÃO DE FL. 54/55 – (...) Ex positis, como não há a alegada contradição/omissão, tampouco erro material, conheço do
recurso, mas nego provimento, mantendo incólume a sentença embargada. Intimem-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2013.
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DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível

Processo nº. 46791-88.2011.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado(a): Dr. William Pereira da Silva
Réu(s): JOSÉ FURTADO MOREIRA
Advogado(a): Dr. José Antonio Figueiredo de Almeida Silva
DECISÃO DE FL. 61/62 – (...) ANTE AO EXPOSTO, não acolho os embargos de declaração. Intime-se.
São Luis, 27 de dezembro de 2012
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 23249-46.2008.8.10.0001
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Autor(es): BANCO BRADESCO S/A-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO SA
Advogado(a): Dr. Flávio Geraldo Ferreira da Silva
Réu(s): ROSIMEIRE BRUZACA ABRAAO
Advogado(a): Drª: Alessandra Du Valesse
DECISÃO DE FL. 44/45 – (...) Ante ao exposto, não acolho os Embargos de Declaração. Intime-se.
São Luís, 6 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 15763-44.2007.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Advogado(a): Dr. Rodrigo Pires Ferreira Lago
Réu(s): GRÁFICA ESCOLAR LTDA
Réu(s): José Ribamar Guimarães Corrêa
Advogado(a): Dr. Marcelo Abreu Itapary
DECISÃO DE FL. 261/262 – (...) ANTE AO EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração para acolhê-los em parte, a fim de
que passe a integrar no teor da sentença embargada o que a responsabilidade dos requeridos é solidária. Intime-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 44088-24.2010.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): JOSIMAR ALEXANDRE DUARTE
Autor(es): ELIANE DE ARAÚJO DUARTE
Advogado(a): Dr. Julio César Marques
Réu(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado(a): Drª. Lucimary Galvão Leonardo
DECISÃO DE FL. 73/74 – (...) Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração para acolhê-los em parte, tão somente para
esclarecer que contradição entre a motivação e a conclusão do julgado, prevalece o contido na parte dispositiva.
Intime-se.
São Luís, 6 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 22866-68.2008.8.10.0001
Ação: Monitória
Autor(es): HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
Advogado(a): Dr. Allan Rodrigues Ferreira
Réu(s): FRIOMAR REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
DECISÃO DE FL. 55/57 – (...) Ante ao exposto, não acolho os Embargos de Declaração. Intime-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 15195-23.2010.8.10.0001
Ação: Exceção de Incompetência
Autor(es): ANTONIO WILSON RIBEIRO FURTADO
Advogado(a): Drª. Luciana Silva de Carvalho
Réu(s): BANCO FINASA BMC S/A
Advogado(a): Dr. Allan Rodrigues Ferreira
DECISÃO DE FL. 97 – (...) ISSO POSTO, conclui-se que intempestivo os embargos interpostos, razão pela qual, deixo de
conhecê-los, por ausência de pressuposto essencial de admissibilidade. Intimem-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2012
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
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Processo nº. 8125-52.2010.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): AILA MARIA NUNES MARREIROS e outros
Advogado(a): Dr. Luiz Valdemiro Soares Costa
Réu(s): FEDERAL DE SEGUROS S.A
Advogado(a): Drª. Rosângela Dias Guerreiro
DECISÃO DE FL. 380/381 – (...) ANTE AO EXPOSTO, desacolho os Embargos de Declaração. Intime-se.
São Luís, 6 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 5680-61.2010.8.10.0001
Ação: Revisional
Autor(es): MARIA JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA
Advogado(a): Dr. José Wilson Cardoso Diniz
Réu(s): BANCO FINASA BMC S/A
Advogado(a): Dr. Paulo Henrique Ferreira
DECISÃO DE FL. 118/121 – (...) Ante ao exposto, desacolho os Embargos de Declaração e retifico de ofício o erro material contido
na sentença. Intime-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2013
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 11747-71.2012.8.10.0001
Ação: Revisional
Autor(es): MARIA FERNANDES DE LIMA SILVA
Advogado(a): Dr. José Wilson Cardoso Diniz
Réu(s): BANCO PANAMERICANO S/A
DECISÃO DE FL. 43/44 – (...) Ex positis, como não há a alegada contradição/omissão, tampouco erro material, conheço do
recurso, mas nego provimento, mantendo incólume a sentença embargada. Intimem-se.
São Luís, 06 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 1700-04.2013.8.10.0001
Ação: Consignação em pagamento
Autor(es): ANTONIO CICERO SANTANA LIMA
Advogado(a): Drª. Thaisa Gomes Ferreira
Réu(s): BANCO FIAT S/A
DESPACHO DE FL. 35 – INTIME-SE a advogada subscritora da petição inicial, via DJ, para no prazo de 15 (quinze) dias sanar a
ausência de procuração, sob pena dos atos praticados serem havidos por inexistentes, nos termos do art.37 do CPC, e, por
conseguinte, extinção do feito sem resolução de mérito, visto que o documento de fls. 27 não lhe outorga poderes para representar
o autor. Serve este de CARTA DE INTIMAÇÃO.
São Luís, 15 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 51939-46.2012.8.10.0001
Ação: Consignação em pagamento
Autor(es): HÉLIO JORGE REIS
Advogado(a): Drª. Mariana Pereira Gonçalo de Sousa
Réu(s): MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA
DESPACHO DE FL. 16 – Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte autora para no prazo de cinco
dias, proceder ao Depósito Judicial do valor pretendido. (...) Intime-se.
São Luís, 08 de fevereiro de 2012.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 6691-33.2007.8.10.0001
Ação: Execução P/ Título Extrajudicial
Autor(es): MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A
Advogado(a): Dr. Ricardo Sauáia Marão
Réu(s): F A NASCIMENTO FERREIRA
Réu(s): CÍCERO GASTÃO DO NASCIMENTO
Réu(s): IVANILDA OLIVEIRA NASCIMENTO
DESPACHO DE FL. 92 – Atendendo ao contido na petição de fls. 51, determino à Secretaria que proceda à penhora do imóvel
hipotecado por termo nos autos, em conformidade com o disposto nos parágrafos 4º e 5º, do art. 659 do CPC, intimando-se os
executados via carta precatória. Em seguida, lavre-se certidão para os fins das disposições contidas no final do § 4º acima referido,
com ofício dirigido ao CRI competente, solicitando-se a averbação.
(Termo de Penhora: Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, na Secretaria da 9ª Vara Cível desta Comarca de São Luís,
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foi lavrado Termo de Penhora do bem a seguir descrito, nestes autos de Execução (processo 6691-33.2007.8.10.0001) promovida
por Moinhos Cruzeiros do Sul S/A em desfavor de Ivanilda Oliveira Nascimento, Cícero Gastão do Nascimento e F.A. Nascimento
Ferreira, imóvel constituído de terra denominado de Fazenda São Francisco, localizado na gleba Altamira do Maranhão, medindo
190.86,15 ha, devidamente registrado no Cartório do Ofício Único, Comarca de Vitorino Freire – Distrito de Altamira do Maranhão,
às fls. 189 do livro 2-C, matrícula nº: 576, Título de Domínio nº: 003593., datado de 26/10/1992, por compra feita ao Instituto de
Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA. Proprietário: CÌCERO GASTÃO DO NASCIMENTO, para garantia do valor da
dívida e seus acessórios. Havendo-se o bem por penhorado, lavrei o presente termo em duas vias de igual teor, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Priscila Costa Andrade, Secretária Judicial, digitei e subscrevi) .
Em seguida intime-se o advogado do exeqüente para comparecer na Secretaria a fim de receber o referido ofício e
certidão, mediante termo de recebimento nos autos. Intime-se.
São Luís, 3 de agosto de 2012
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 10715-85.1999.8.10.0001
Ação: Execução
Autor(es): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB
Advogado(a): Dr. José Edimílson Carvalho Filho
Réu(s): REGINA CELINA RIOS PERISE
Réu(s): R C RIOS PERISE
DESPACHO DE FL. 113 – Atendendo ao contido na petição de fls.111/112, determino à Secretaria que proceda à penhora do
imóvel hipotecado por termo nos autos, em conformidade com o disposto nos parágrafos 4º e 5º, do art. 659 do CPC, intimando-se
os executados via carta precatória. Em seguida, lavre-se certidão para os fins das disposições contidas no final do § 4º acima
referido, com ofício dirigido ao CRI competente, solicitando-se a averbação.
(Termo de Penhora: Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, na Secretaria da 9ª Vara Cível desta Comarca de São Luís,
foi lavrado Termo de Penhora do bem a seguir descrito, nestes autos de Execução (processo 10715-85.1999.8.10.0001)
promovida por Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor de R. C. Rios Perise e Regina Celina Rios Perise, imóvel rural, uma
parte de terras desmembradas da gleba nº: 22, ora sob a denominação “Fazenda Rios”; Localização: situada nas terras Barra da
Jurema, entre os municípios de Bom Jardim e Santa Luzia/MA; Dimensões: 1.000.07,00 há; Confrontações: partindo do marco
inicial 01 (um), seguindo o alinhamento confronta-se com a gleba nº: 23, rumo magnético de 17º00'00''NE, até aos 2.257,00 m
onde cravou-se o marco 2, seguindo o alinhamento, confrontando-se com terras vendidas a Modestino José de Oliveira, com rumo
magnético de 72º47'24''NW, até aos 2.412,00 m onde cravou-se o marco 3, seguindo o alinhamento confrontando com gleba nº:
21, rumo magnético 3º17'24''SE, até aos 2.412,00m onde cravou-se o marco 4, seguindo o alinhamento confrontando-se com a
remanescente da gleba nº: 22, atualmente de Modestino José de Oliveira, com rumo magnético de 73º00'00''SE até os 4.000,00m
onde encontrou-se o marco inicial 01 (um), onde ficou concluído o polígono sem erro angular; Área: 1.000.07,00ha; Perímetro:
13.526,00m. Título de Domínio: Escritura Pública de compra e venda, lavrada às fls. 117 a 118 e v, do livro de notas nº: 37,
Cartório do 1º Ofício, em 08/09/97, Comarca de Penalva/MA, registrado sob o nº: R.02-369, às fls. 116 do Livro 2-B-Registro Geral
de Imóveis, Cartório do 1º Ofício, em 08/10/97, Comarca de Bom Jardim/MA, para garantia do valor da dívida e seus acessórios.
Havendo-se o bem por penhorado, lavrei o presente termo em duas vias de igual teor, lido e achado conforme, vai devidamente
assinado. Eu, Ana Priscila Costa Andrade, Secretária Judicial, digitei e subscrevi.)
Em seguida intime-se o advogado do exeqüente para comparecer na Secretaria a fim de receber o referido ofício e
certidão, mediante termo de recebimento nos autos.
Intime-se.
São Luís, 14 de agosto de 2012
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 18509-84.2004.8.10.0001
Ação: Monitória
Autor(es): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB
Advogado(a): Dr. Lucas Fenandes Ribeiro Banhos
Réu(s): COMPANHIA GRÁFICA DO NORDESTE COPAGRÁFICA
DESPACHO DE FL. 231 – Atendendo ao contido na petição de fls. 227/229, determino à Secretaria que proceda à penhora do
imóvel por termo nos autos, em conformidade com o disposto nos parágrafos 4º e 5º, do art. 659 do CPC, intimando-se os
executados. Em seguida, lavre-se certidão para os fins das disposições contidas no final do § 4º acima referido, com ofício dirigido
ao CRI competente, solicitando-se a averbação.
(Termo de Penhora: Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, na Secretaria da 9ª Vara Cível desta Comarca de São Luís,
foi lavrado Termo de Penhora do bem a seguir descrito, nestes autos de Execução (processo 18509-84.2004.8.10.0001)
promovida por Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor de Companhia Gráfica do Nordeste Copográfica, imóvel constituído
do domínio útil do terreno Nacional Interior, encravado na área denominada Tibiri/Pedrinhas, que constitui o lote nº: 10, Quadra
Avenida 05, Módulo 01, Bairro: Distrito Industrial de São Luís/MA, limita-se pela frente com a Av. 05, medindo 130,00 ;
lateralmente a esquerda, limita-se com a Plásticos do Brasil e mede 160,00 m; linha de fundos, limita-se com a Artefatos de
Metais e Plásticos e mede 130,00 m ; lateralmente a direita, limita-se com a Rua 06 e mede 160,00m. Tendo forma de retângulo
e área de 20.800,00 m², fechando o polígono com o perímetro de 580,00 m lineares. Proprietário: Estado do Maranhão,
pessoa jurídica de direito público, neste ato representado nos termos da Delegação de Competência outorgada pelo Decreto
Estadual nº: 7.827 de 18/09/80, publicada no Diário Oficial do estado do Maranhão, em 19/09/80, pela Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Maranhão – CDI – MA, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF – nº: 06.351.753/000128. REGISTRO ANTERIOR: Mat. 1184, fls. 2-C do Cartório de Registro de Imóveis; livro nº 2. Com as seguintes características: 01
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Setor Administrativo (A) - sala de diretor, medindo 19,68 m², Sala da Secretária , medindo 8,55 m², banheiros (2), medindo 4,36
m², (B) Sala Diretor, medindo 17,75 m², Sala da Secretária, medindo 8,55 m², Banheiros (2), medindo 4,28 m², Sala do Diretor,
medindo 17,75 m², Sala da Secretária , medindo 8,55 m², banheiros (2), medindo 2,85 m²; Setor Médico – sala do médico,
medindo 17,20 m², Sala de Atendimento, medindo 8,75 m, Banheiros (2), medindo 4,28 m²; Setor Financeiro – Sala de
Contabilidade, medindo 12,32 m², Sala de Pessoal, medindo 12,32 m², Sala de Tesouraria, medindo 12.32 m², Sala de Telex,
medindo 23,50m², Sala de Faturamento, medindo 23,03 m², Sala de Espera, medindo 14,00 m², Sala de Recepção, medindo 6,93
m², Sala de Cabine Telefônica, medindo 4,50 m², Sala da Secretária, medindo 9,63 m, banheiro (1), medindo 1,95 m², Sala de
Acessória Técnica, medindo 10,80 m², banheiro, medindo (1) 2,00 m², Sala de Reunião, medindo 31,73 m², banheiro (1),
medindo 4,80 m², Cantina, medidno 10,05 m², Setor de Atendimento, medidno 4,50 m², Setor Almoxarifado, medindo 9,00 m²,
Jardim de Inverno (2), medindo 23,25 m², Hall de Entrada, medindo 2,22 m², Área com Circulação Interna, medindo 67,44 m²,
perfazendo uma área total de 408,84 m², valor gasto na obra R$ 180.00,00 (cento e oitenta mil reais). . Havendo-se o bem por
penhorado, lavrei o presente termo em duas vias de igual teor, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Priscila
Costa Andrade, Secretária Judicial, digitei e subscrevi.)
Em seguida intime-se o advogado do exeqüente para comparecer na Secretaria a fim de receber o referido ofício e
certidão, mediante termo de recebimento nos autos. Intime-se.
São Luís, 24 de agosto de 2012
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 36646-36.2012.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RAVENA
Advogado(a): Dra. Ivne Irene Martins Mineiro
Réu(s): VALÉRIA LOBÃO REIS
DESPACHO DE FL. 82 – Designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2013, às 10h00min, na sala de audiências da
9ª Vara Cível, no 6º andar do Fórum Sarney Costa. (...) Intime-se a parte autora, pessoalmente e o seu advogado, via DJ.
São Luís, 18 de fevereiro de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 38233-93.2012.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): FRANCISCA ESTER DE SÁ MARQUES
Advogado(a): Dr. Marinel Dutra de Matos
Réu(s): RESIDENCIAL GRAND PARK - PARQUE DAS ÁRVORES
DESPACHO DE FL. 92 – Designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2013, às 10h30min, na sala de audiências da
9ª Vara Cível, no 6º andar do Fórum Sarney Costa. (...) Intime-se a parte autora, pessoalmente e o seu advogado, via DJ.
São Luís, 18 de fevereiro de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 44679-15.2012.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Advogado(a): Dr. Carlos Eduardo Cavalcanti
Réu(s): ROSEANA DOS SANTOS MAGALHÃES
DESPACHO DE FL. 17 – Designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2013, às 11h30min, na sala de audiências da
9ª Vara Cível, no 6º andar do Fórum Sarney Costa. (...) Intime-se a parte autora, pessoalmente e o seu advogado, via DJ.
São Luís, 25 de fevereiro de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 647-85.2013.8.10.0001
Ação: Reintegração de Posse
Autor(es): SEBASTIÃO FERREIRA FILHO
Advogado(a): Dra. Licia Valéria Pinto Campos
Réu(s): FRANCISCO WELLINGTON DO NASCIMENTO
Réu(s): HERNANDA SOUSA DA SILVA
DESPACHO DE FL. 18 – Concedo os benefícios de assistência judicial gratuita. Deixo de conceder a liminar nesta oportunidade,
tendo em vista que o autor não demonstrou, de plano, a sua posse anterior sobre o imóvel em lide, ou, mesmo, o suposto esbulho
atribuído aos réus. Designo audiência de justificação para o dia 16 de abril do corrente ano, às 09h00, na sala das audiências da 6ª
Vara Cível, no 6º andar, do Fórum local. (...)
São Luis-MA, 08 de fevereiro de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 51380-89.2012.8.10.0001
Ação: Reintegração de Posse
Autor(es): MARIA RAIMUNDA FREITAS
Advogado(a): Dra. Cláudia Roberta dos Anjos Divino
Réu(s): MANOEL DE JESUS SOARES GASPAR
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DESPACHO DE FL. 36 – Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos verifico que não há
comprovação da posse alegada pela autora, nem do esbulho, motivo pelo qual designo audiência de justificação para o dia
16/04/2013, às 09h30min, na sala de audiências da 9ª Vara Cível no Fórum local, com a tomada de depoimento das
testemunhas da parte autora. Intime-se a parte autora para apresentar o rol de suas testemunhas até dez dias antes da data da
audiência, com a observação da necessidade, ou não, de intimação das mesmas. (...)
São Luís, 4 de Março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 4345-02.2013.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): ANTONIO BISPO SILVA
Advogado(a): Dr. Bruno Leonardo Lima Cruz
Réu(s): COSME NETO BARBOSA DE BRITO
DESPACHO DE FL. 33 – Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita.
Designo o dia 24/04/2013, às 10h30min, para a realização da audiência de conciliação, na sala de audiências da 9ª Vara Cível, no
Fórum local. (...) As partes ficam cientes de que, se não houver acordo, a resposta ao pedido deverá ser apresentada em
audiência, com as exigências do Art. 278, do mencionado diploma legal.
São Luís, 8 de Março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 4649-98.2013.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): ZILDO RODRIGUES UCHOA NETO
Advogado(a): Dr. Zildo Rodrigues Uchôa Neto
Réu(s): ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS
DESPACHO DE FL. 21 – Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita.
Designo o dia 24/04/2013, às 10h00min, para a realização da audiência de conciliação, na sala de audiências da 9ª Vara Cível, no
Fórum local. (...)
São Luís, 8 de Março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 48097-58.2012.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): UNIVERSIDADE INFANTIL RIVANDA BERENICE
Advogado(a): Dr. José Murilo de Souza Júnior
Réu(s): JOSÉ ARIMATÉA NETO EVANGELISTA
DESPACHO DE FL. 33 – Designo o dia 24/04/2013, às 11h00min, para a realização da audiência de conciliação, instrução e
julgamento, na sala de audiências da 9ª Vara Cível, no Fórum local.
São Luís, 8 de Março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 38676-78.2011.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Advogado(a): Dra. Mirella Parada Martins
Réu(s): ERNANI OLIVEIRA ALVES
DESPACHO DE FL. 36 – Designo o dia 25/04/2013 às 09:00, para a realização da audiência de Conciliação, na sala de audiências
da 9ª Vara Cível, no Fórum local.
São Luís, 8 de Março de 2013.
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 29927-48.2006.8.10.0001
Ação: Condenatória
Autor(es): MERALDO SANTOS ARAUJO FILHO E OUTRA.
Advogado(a): Dr. José Wilson de Araújo e Silva
Réu(s): DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Advogado(a): Dr. José Caldas Gois
DESPACHO DE FL. 159 – Intimem-se as partes para conhecerem do cálculo da Contadoria de fls. 152, no prazo comum de 05
(cinco) dias, requerendo o que entenderem pertinente.
São Luís, 6 de Março de 2013
DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 7370-96.2008.8.10.0001
Ação: Reintegração de Posse
Autor(es): CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado(a): Dr. Celso Marcon
Réu(s): JOÃO JOSÉ PINTO PEREIRA
SENTENÇA DE FL. 41 – (...) ISSO POSTO, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 267, III, do CPC, razão pela
qual, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, já recolhidas às fls.15. Revogo a medida liminar
concedida intio litis. Proceda-se o desbloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD, efetuado às fls.32. Registre-se. Intime-se.
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Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
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Processo nº. 24736-12.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): BANCO PANAMERICANO S/A
Advogado(a): Dr. Charles Correia Castro Júnior
Réu(s): ADRYA KAROLLINY CARDOSO DA SILVA
SENTENÇA DE FL. 25/26 – (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 66 da Lei 4.728/65, c/c o art. 3º, § 5º, do Decreto Lei 911/69, julgo procedente a ação, confirmando a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva nas
mãos do proprietário fiduciário BANCO PANAMERICANO S/A para todos os efeitos legais. Condeno o réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em dez por cento sobre o valor da causa. Intime-se o Depositário Fiel
para que tome conhecimento desta Sentença. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, e desde que solicitado, expeçase ofício ao órgão de trânsito competente, visando regularizar a propriedade e posse do veículo consolidadas em poder da parte
autora. Cumpra-se o disposto no art. 2º do decreto Lei 911/69, especialmente no que concerne a prestação de contas de venda do
bem. Dou esta por publicada com o recebimento dos autos pela Secretaria. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 26 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 21209-28.2007.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão
Autor(es): BANCO FINASA S/A
Advogado(a): Dr. Allan Rodrigues Ferreira
Réu(s): ELIANE MARTINS RÊGO
SENTENÇA DE FL. 46/47 – (...) Ante ao exposto, considerando que o autor não cumpriu ônus que lhe cabia, ausente pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 267 do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de MÉRITO o processo. Custas pelo autor, já recolhidas às fls.19. Registre-se e intimemse. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 21 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 43676-25.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado(a): Dr. Allan Rodrigues Ferreira
Réu(s): ANAILSE DE FÁTIMA CAMARA SANTOS
SENTENÇA DE FL. 29/30 – (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 66 da Lei 4.728/65, c/c o art. 3º, § 5º, do Decreto Lei 911/69, julgo procedente a ação, confirmando a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva nas
mãos do proprietário fiduciário AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para todos os efeitos legais.
Condeno ainda a parte ré, ao pagamento das custas judiciais, e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa. Intime-se o Depositário Fiel para que tome conhecimento desta Sentença. Com o trânsito em
julgado, devidamente certificado, e desde que solicitado, expeça-se ofício ao órgão de trânsito competente, visando regularizar a
propriedade e posse do veículo consolidadas em poder da parte autora. Cumpra-se o disposto no art. 2º do decreto Lei 911/69,
especialmente no que concerne a prestação de contas de venda do bem. Dou esta por publicada com o recebimento dos autos
pela Secretaria. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 22 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 20650-71.2007.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão
Autor(es): BANCO FINASA S/A
Advogado(a): Dr. José Expedito Bacelar Almeida Filho
Réu(s): JOSÉ CARLOS ARAÚJO
SENTENÇA DE FL. 37/38 – (...) Ante ao exposto, considerando que o autor não cumpriu ônus que lhe cabia, ausente pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 267 do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de MÉRITO o processo. Custas pelo autor, já recolhidas às fls.17. Registre-se e intimemse. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 21 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 15888-36.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a): Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes
Réu(s): KLEBERT PIMENTA LOPES
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SENTENÇA DE FL. 49 – (...) Dessa forma, homologo o acordo firmado entre as partes, e julgo extinto o feito, com fundamento no
Art. 269, III, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, já recolhidas às fls. 32. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 28 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 6262-37.2005.8.10.0001
Ação: Execução Forçada Por Quantia Certa
Exequente(s): JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA E OUTRA
Advogado(a): Dr. José Antonio Figueiredo de Almeida Silva
Executado(s): AURITO TAVARES DA SILVA
SENTENÇA DE FL. 67 – (...) ISSO POSTO, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV,
do CPC. Custas pelo autor. Transitada em julgado e não pagas as custas, remetam-se os autos para a contadoria a fim de calculálas e intime-se o devedor para pagamento, no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de certidão de dívida. Decorrido o prazo,
expeça-se certidão de dívida e arquivem-se os autos. Registre-se. Intime-se.
São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 7404-42.2006.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão
Autor(es): BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado(a): Dra. Luciana Christina Ribeiro Barbosa
Réu(s): RITA PEREIRA DE FREITAS
SENTENÇA DE FL. 70 – (...) ISSO POSTO, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 267, III, do CPC, razão pela
qual, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas remanescentes, se houver, pelo autor. Revogo a medida
liminar concedida intio litis. Proceda-se o desbloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD, efetuado às fls.48. Oficie-se a Polícia
Rodoviária Federal para que não proceda a apreensão do veículo descrito na inicial em razão do feito em epígrafe. Registre-se.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 33176-94.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado(a): Dr. Allan Rodrigues Ferreira
Réu(s): GAUDENCIO SILVA BASTOS
SENTENÇA DE FL. 27/28 – (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 66 da Lei 4.728/65, c/c o art. 3º, § 5º, do Decreto Lei 911/69, julgo procedente a ação, confirmando a liminar concedida, declarando rescindido o contrato, e, em conseqüência,
consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para todos os efeitos legais. Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo
e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, e
desde que solicitado, expeça-se ofício ao órgão de trânsito competente, visando regularizar a propriedade e posse do veículo
consolidadas em poder da parte autora. Cumpra-se o disposto no art. 2º do decreto Lei 911/69, especialmente no que concerne a
prestação de contas de venda do bem. Dou esta por publicada com o recebimento dos autos pela Secretaria. Registre-se. Intimemse.
São Luís, 28 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 34442-19.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a): Dra. Mara Sendy de Oliveira
Réu(s): EDELSON ALMEIDA SILVA
SENTENÇA DE FL. 39/40 – (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 66 da Lei 4.728/65, c/c o art. 3º, § 5º, do Decreto Lei 911/69, julgo procedente a ação, confirmando a liminar concedida, declarando rescindido o contrato, e, em conseqüência,
consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário BV FINANCEIRA S/A - CREDITO
FINANCEIRO E INVESTIMENTO para todos os efeitos legais. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em dez por cento sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, e desde
que solicitado, expeça-se ofício ao órgão de trânsito competente, visando regularizar a propriedade e posse do veículo
consolidadas em poder da parte autora. Cumpra-se o disposto no art. 2º do decreto Lei 911/69, especialmente no que concerne a
prestação de contas de venda do bem. Dou esta por publicada com o recebimento dos autos pela Secretaria. Registre-se. Intimemse.
São Luís, 28 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 39910-32.2010.8.10.0001
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Ação: Procedimento Ordinário
Autor(es): MILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
Advogado(a): Dr. Otávio dos Anjos Ribeiro
Réu(s): SALES BITENCOURT TROVÃO
SENTENÇA DE FL. 42 – (...) ISSO POSTO, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 267, III, do CPC, razão pela
qual, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor,cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de
cinco anos, enquanto perdurar o estado de carência da parte sucumbente, a teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, em
razão do benefício da gratuidade de justiça que aqui se concede. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEMSE com baixa na distribuição.
São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 32287-14.2010.8.10.0001
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse
Autor(es): BANCO ITAÚ S/A
Advogado(a): Dra. Luciana Christina Ribeiro Barbosa
Réu(s): SANDRA SUELY BARBOSA CAJADO
SENTENÇA DE FL. 52 – (...) ISSO POSTO, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 267, III, do CPC, razão pela
qual, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, já recolhidas às fls.37. Revogo a medida liminar
concedida intio litis. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com baixa na distribuição.
São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 4662-05.2010.8.10.0001
Ação: Procedimento Ordinário
Autor(es): LIGIA REGINA DOS SANTOS ANCHIETA
Advogado(a): Dr. Aluizio Bispo Cruz
Réu(s): BANCO FINASA S/A
Advogado(a): Dr. Rubens Gaspar Serra
SENTENÇA DE FL. 75/85 – (...) ANTE AO EXPOSTO, julgo improcedentes todas as pretensões postas pela parte autora em sua
inicial. A parte autora arcará com custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em dez por cento do valor
atribuído à causa, haja vista, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não implica a isenção absoluta do pagamento
dos honorários advocatícios e das despesas processuais, mas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos,
enquanto perdurar o estado de carência da parte sucumbente, a teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. Na hipótese de
persistir depósito de valores pela parte autora, no intuito de consignação de prestações, autorizo a expedição de alvará em favor
da instituição financeira demandada, a fim de amortizar o débito decorrente do contrato de financiamento. Dou por publicada com o
recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 26 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 10679-57.2010.8.10.0001
Ação: Procedimento Ordinário
Autor(es): ZACARIAS SOUZA CARVALHO
Advogado(a): Dr. Carlos Henrique Oliveira de Queiroz
Réu(s): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado(a): Dra. Juliana Araújo Almeida Ayoub
SENTENÇA DE FL. 115/124 – (...) ANTE AO EXPOSTO, julgo improcedentes todas as pretensões postas pela parte autora em
sua inicial, revogando, por conseguinte, a liminar deferida. A parte autora arcará com custas processuais e com os honorários
advocatícios, que fixo em vinte por cento do valor atribuído à causa. Na hipótese de persistir depósito de valores pela parte autora,
no intuito de consignação de prestações, autorizo a expedição de alvará em favor da instituição financeira demandada, a fim de
amortizar o débito decorrente do contrato de financiamento. Dou por publicada com o recebimento dos autos na Secretaria.
Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 26 de fevereiro de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 28461-09.2012.8.10.0001
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Autor(es): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): Dra. Suelen Gonçalves Birino
Réu(s): MANOEL DE JESUS LEMOS GONÇALVES
SENTENÇA DE FL. 36/38 – Ante ao exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267. IV, CPC, por
falta de pressuposto processual específico da busca e apreensão regulada pelo Dec.-Lei nº 911/69. Custas pelo autor, já
recolhidas (fls. 21). Registre-se e intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.
São Luís, 11 de Março de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
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Processo nº. 8141-98.2013.8.10.0001
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente(s): RODOLFO SOARES DOS REIS
Advogado(a): Dra. Anne Karine Souto
Executado(s): ROSENILDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
SENTENÇA DE FL. 21/22 – (...) Ante ao exposto, de ofício, julgo extinto o processo, com amparo no art. 267, item IV, do Código
de Processo Civil. Dou por publicada com o recebimento dos autos pela Secretaria. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 13 de março de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 8337-68.2013.8.10.0001
Ação: Mandado de Segurança
Impetrante(s): ANDRÉ LUIS GABRIEL SANTOS DA SILVA
Advogado(a): Dr. Gledson Richer Cantanhede Paiva Frazão
Impetrado(s): FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
SENTENÇA DE FL. 36/38 – ANTE AO EXPOSTO, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de
legitimidade passiva, com amparo no art. 267, item VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários. Dou esta por
publicada com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intime-se.
São Luís, 11 de Março de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível
Processo nº. 2478-71.2013.8.10.0001
Ação: Procedimento Ordinário
Autor(es): JOSÉ RIBAMAR SANTOS E OUTRA
Advogado(a): Dr. José Kleber Neves Sobrinho
Réu(s): RAIMUNDO NUNES RIBEIRO
SENTENÇA DE FL. 34/36 – (...) ANTE AO EXPOSTO, de ofício, declaro os autores carecedores de interesse processual, por
inadequação da via eleita, e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 267, item VI, do Código de
Processo Civil. Isento de custas, em razão da gratuidade da justiça que neste ato concedo. Dou por publicada com o recebimento
dos autos pela Secretaria. Registre-se. Intime-se.
São Luís, 13 de Março de 2013.
DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Cível

Varas Criminais
Segunda Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Raimundo Ferreira Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Luís Capital do Estado do
Maranhão:
F A Z saber a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo, corre os trâmites legais do
processo crime n.º 14128-96.2005.8.10.0001, que a Justiça Pública move contra o acusado DAN OLIVEIRA, brasileiro, natural de
São Luís/MA, nascido em 11.03.1967, filho de Améila Rosa Oliveira, residente na Rua da Alegria, nº 02, Matões/Turu, nesta
Cidade, incurso nas penas do art. 180, § 3º do CPB, como não tendo sido encontrado, conforme Certidão do Oficial de Justiça de
fls. 216 não sendo possível intimá-lo pessoalmente. Intime-se o acusado por Edital com prazo de 60 dias, da Sentença que
EXTINGUIU SUA PUNIBILIDADE nos autos do processo crime em epígrafe. Para conhecimento de todos o presente Edital, a 3ª
via fica afixada no local de Costume. Dado e passado o presente Edital nesta 2ª Secretaria Criminal, ao meu cargo, nesta cidade
de São Luís Capital do Estado do Maranhão, 15 de março de 2013. Eu, Maria da Paixão Ataídes Lima,Secretária Judicial da
Terceira Secretaria Criminal, que digitei e subscrevi.
JUIZ: Dr.Raimundo Ferreira Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor Raimundo Ferreira Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Luís Capital do Estado do
Maranhão:
F A Z saber a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo, tramita os autos de Processo
crime n.º 3933-18.2006.8.10.0001, que a Justiça Pública move contra os acusados ELENILSON DURANS,vulgo "Nhon" e JOHN
CARLOS COSTA SÁ - "Rante", tendo como vítima TIALISON MENDONÇA AZEVEDO, nascido em, 19.11.1988, brasileiro, natural
de Viana, filho de Arnaldo Pereira Azevedo e Joanice Mendonça Azevedo, residente na Rua São Paulo, nº 13, Vila São Sebastião,
Coroadinho, nesta Cidade, tem o presente a finalidade de NOTIFICAR a vítima acima mencionada para tomar conhecimento da
parte final da sentença proferida às fls. 147-150 "... Assim, como já sobejamente dito, objetivando impedir que a máquina judiciária
continue a ser movimentada sem a menor utilidade, em face da ineficácia final, pois o Estado, repito, perdeu o interesse de agir,
julgo extinta a punibilidade do acusado ELENILSON DURANS, com lastro no artigo 107, IV c/c art. 109, IV e art. 115, todos do
Código Penal Brasileiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intime-se o ofendido como prescreve o art. 201, §2° do CPP. Após
certificar o transcurso do prazo para recurso, arquive-se, com as formalidades legais. São Luis, 03 de agosto de 2012.Raimundo
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FERREIRA NETO. Juiz de Direito Titular da Segunda Vara Criminal." Para conhecimento de todos o presente Edital, será
publicado no DJO e afixado atrium do Forúm local. Dado e passado o presente Edital nesta 2ª Secretaria Criminal, ao meu cargo,
nesta cidade de São Luís Capital do Estado do Maranhão, 18 de março de 2013. Eu, Maria da Paixão Ataídes Lima, Secretária
Judicial da Segunda Secretaria Criminal, que digitei e subscrevi.
JUIZ: Dr. Raimundo Ferreira Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital.
SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL
Processo n.º 14142-70.2011.8.10.0001
Acusado(s): MAYCON RODRIGUES
JUIZ TITULAR - DR. RAIMUNDO FERREIRA NETO
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do acusado acima mencionado, DR. LUÍS GUILHERME BEZERRA SALDANHA, OAB/MA
10.068, a fim de que o mesmo tome conhecimento da Sentença de fs. 105-111, proferida em 08.02..2013, que condenou o Réu a
pena de 01 (um) ano,08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art.
33, § 2º, "c", do CPB. São Luís, 18 de março de 2013. Juiz: Dr. Raimundo Ferreira Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da
Capital.
Processo n.º 18317-44.2010.8.10.0001
Acusado(s): JOSE DAVID SANTOS VIEIRA
Vítima: ANA PAULA ARRUDA MORAES
Art. 155, § 4º, II do CPB.
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr. Carlos Antônio Sousa, OAB/MA 7836 - advogado do acusado acima mencionado. FINALIDADE: comparecer nesta 2ª Vara
Criminal, localizada no Fórum Des. Sarney Costa - Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, nesta Cidade, no dia 01 de abril de 2013,
às 08:30 horas, para audiência de Instrução e Julgamento. Dr. Raimundo Ferreira Neto. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal. São
Luís, 18 de Março de 2013.
SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL
Processo n.º 61421-52.2011.8.10.0001
Acusado(s): MARIO PEREIRA SANTANA FILHO
JUIZ TITULAR - DR. RAIMUNDO FERREIRA NETO
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do acusado acima mencionado, Dr. ADELSON DE SOUSA LOPES JÚNIOR, OAB/MA 8815, a
fim de que o mesmo apresente as ALEGAÇÕES FINAIS do acusado, no prazo estabelecido na lei. São Luís, 18 de março de 2013.
Juiz: Dr. Raimundo Ferreira Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital.
Processo n.º 12033-88.2008.8.10.0001
Acusado(s): JARDEL MAGNO LOPES e outro.
Vítima: CEMAR e outro.
Art. 155, § 4º, IV e 265, parágrafo único todos do CPB.
Tipo de Matéria: SENTENÇA
FINALIDADE: NOTIFICAR a vítima, COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, na pessoa de seu Representante
Legal, INTIMAR o advogado do acusado Jardel Magno, DR. JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO LIMA, OAB/PI 2598 e TODOS A
QUEM INTERESSAR, da Sentença de fls. 245-253, bem como PUBLICAR a referida peça, proferida pelo MM Juiz de Direito,
Titular da 2ª Vara Criminal da Capital, Dr. Raimundo Ferreira Neto, conforme excerto a seguir (parte final): "...Diante do exposto, e
por tudo que consta nos autos, julgo procedente em parte a denúncia, e, em conseqüência, condeno Jardel Magno Lopes pela
conduta descrita no art. 180 do Código Penal Brasileiro (receptação), e absolvo acusado José Ivanilson Lima, conforme
determinação do art. 386, parágrafo único, V do Código de Processo Penal... O acusado Jardel Magno Lopes teve a sua pena
definida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2.º, "c", do
Código Penal, na Casa de Albergado, em São Luis-MA. Atento ao disposto no art. 44 do Código Penal, substituo a pena aplicada
por pena restritiva de direitos por considerar que o réu se enquadra nas condições previstas no art. 44 do Código Penal, visto que
a pena privativa de liberdade aplicada não foi superior a 04 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça.Logo, determino que a substituição seja feita por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, como
permite o art. 44, § 2° do Código Penal. Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art.
164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. Fixo o dia
multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. O quantum deverá ser atualizado, por ocasião
da execução (art. 49, § 2º, CP).Custas pelos condenados, na forma da lei. Transitada em julgado esta sentença, lance o nome no
rol dos culpados, como prescreve o artigo 5º, LVII, da Carta Republicana, bem como, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do artigo 15, III da Constituição Federal. O
acusado tem o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que esta sentença condenatória estabeleceu o regime aberto para
cumprimento da pena, e não há outro motivo para a decretação a prisão. Reconheço em favor do condenado o direito de detração
penal. Comunique-se o teor desta decisão à vítima, por mandado, ou qualquer outro meio idôneo, inclusive eletrônico, em atenção
ao disposto no § 2º, art. 201, do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após certificar o transcurso do
prazo para recurso, arquivem-se os autos com as formalidades legais São Luís, 22 de janeiro de 2013. Raimundo FERREIRA
NETO. Juiz Titular da Segunda Vara Criminal da Capital ".
* Publicada sem prejuízo dos mandados expedidos.
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Processo n.º 22832-54.2012.8.10.0001
Acusado(s): ALISSON DE JESUS COSTA PAVAO
Vítima: VERONICA GONÇALVES TELES e outro.
Art. 157, § 2º, II do CPB.
Tipo de Matéria: SENTENÇA
FINALIDADE: NOTIFICAR as vítimas VERÔNICA GONÇALVES TELES, nascida em 12.08.1993, filha de Antônio Verônico Teles e
Diene de Jesus Aguiar Gonçalves; e RAFFIRA MARLA FERREIRA MENDES, nascida em 02.08.1992, filha de Jackson George
Marques Mendes e Alda Luzia Ferreira Mendes, E TODOS A QUEM INTERESSAR, da Sentença de fls. 117-123, bem como
PUBLICAR a referida peça, proferida, pelo MM Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara Criminal da Capital, Dr. Raimundo Ferreira Neto,
conforme excerto a seguir (parte final): "...O denunciado Alisson de Jesus Costa Pavão teve a sua pena definida em 04 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, §2°, "c" do Código Penal.
Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP do art. 164 e seguintes da Lei de Execuções
Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época do fato delituoso. O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, §2°, CP). Custas
pelo condenado, na forma da lei. Transitada em julgado esta sentença, lance o nome no rol dos culpados, como prescreve o artigo
5°, LVII, da Carta Republicana, bem como, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de
Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do art. 15, III da Constituição Federal. O acusado tem o direito de apelar em liberdade,
tendo em vista que esta sentença condenatória estabeleceu o regime aberto para cumprimento da pena.Expeça-se carta de
sentença definitiva à Vara de Execuções Penais. Caso haja recurso, expeça-se carta provisória. Comunique-se o teor desta
decisão à vítima, por mandado, ou qualquer outro meio idôneo, inclusive eletrônico, em atenção ao disposto no art. 201, §2°, do
Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luis, 28 de janeiro de 2013.Raimundo FERREIRA NETO.
Juiz Titular da Segunda Vara Criminal da Capital ".
* Publicada sem prejuízo dos mandados expedidos.
Processo n.º 40828-36.2010.8.10.0001
Acusado(s): FREDSON DAMIAO PEREIRA REIS
Vítima: FRANCISCO SALES MOREIRA JUNIOR
Art. 155 e 229 do CPB.
Tipo de Matéria: SENTENÇA
FINALIDADE: NOTIFICAR a vítima FRANCISCO SALES MOREIRA JUNIOR, nascido em 23.02.1973, filho de Francisco Sales
Moreira e Antônia Conceição Silva;e TODOS A QUEM INTERESSAR, da Sentença de fls. 94-104, bem como PUBLICAR a
referida peça, proferida pelo MM Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara Criminal da Capital, Dr. Raimundo Ferreira Neto, conforme
excerto a seguir (parte final): "...O acusado Fredson Damião Pereira Reis teve a sua pena definida em 04 (quatro) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2.º, "c", do Código Penal, na Casa de
Albergado, em São Luis-MA. Atento ao disposto no art. 44 do Código Penal, substituo a pena aplicada por pena restritiva de
direitos por considerar que o réu se enquadra nas condições previstas no art. 44 do Código Penal, visto que a pena privativa de
liberdade aplicada não foi superior a 04 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Logo, determino
que a substituição seja feita por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, como permite o art. 44, § 2° do
Código Penal. "Merece registro, ainda, o fato de que o §2° do art. 60 do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei n°
9.714/98, revogou tacitamente o §2° do art. 60 do mesmo diploma legal. Assim, nos termos do mencionado §2° do art. 44 do
Código Penal, a multa poderá substituir a pena aplicada desde que a condenação seja igual ou inferior a um ano". (Curso de
Direito Penal/Rogério Greco - 8ªed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007). Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que
dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do
trânsito em julgado. Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. O quantum
deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). Custas pelo condenado, na forma da lei. Transitada em julgado
esta sentença, lance o nome no rol dos culpados, como prescreve o artigo 5º, LVII, da Carta Republicana, bem como, oficie-se ao
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do artigo 15, III da
Constituição Federal. O acusado tem o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que esta sentença condenatória estabeleceu
o regime aberto para cumprimento da pena, e não há outro motivo para a decretação a prisão. Reconheço em favor do condenado
o direito de detração penal. Comunique-se o teor desta decisão à vítima, por mandado, ou qualquer outro meio idôneo, inclusive
eletrônico, em atenção ao disposto no § 2º, art. 201, do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após
certificar o transcurso do prazo para recurso, arquivem-se os autos com as formalidades legais São Luís, 15 de janeiro de 2013.
Raimundo FERREIRA NETO. Juiz Titular da Segunda Vara Criminal da Capital".
* Publicada sem prejuízo dos mandados expedidos.

Terceira Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
Ação Penal n. 20938-82.2008.8.10.0001
Promotor (a) de Justiça: Dr. (ª) Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
INTIMAR ADVOGADO(A) PARA AUDIÊNCIA DE PROPOSITURA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
Advogado (a): Drª. TICIANE FERREIRA BRAGA, OAB/MA 11.594; Drº. DANIEL GUERREIRO BONFIM, OBA/MA 6554,
causídicos da ré CINARA CANEDO DA SILVA.
AUDIÊNCIA: “... COMPARECER À AUDIÊNCIA DE PROPOSITURA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL, DESIGNADA PARA O
DIA 04 (QUATRO) DE ABRIL DE 2013, ÀS 08:40 HORAS, NO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA ...”. São Luís 18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 436 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
de março de 2013, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Quarta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
DISTRIBUIÇÃO: 46846-05.2012.8.10.0001
ACUSADO: TEINA OLIVEIRA SILVA
VÍTIMA: CEDITI - CLINICA ESPECIALIZADA EM DOENÇAS TROPICAIS E EM IMUNIZAÇÕES LTDA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ saber a todos que o presente Edital de Citação com prazo de 15 dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, um processo em que figura como acusado, TEINA OLIVEIRA SILVA, brasileiro(a), natural de São
Luís/MA, nasscido em 13/06/1973, filho de Jose Ribamar Silva e Conceição de Maria Oliveira Silva, com endereço a Trav. do
Aracagy, nº 22 - Araçagy, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas do Art. 155, § 4º, II c/c Art. 71
do CPB. É o presente para citá-lo, para no prazo de 10 (dez) dias responder aos termos da ação através de advogado, por escrito,
caso não possua, comunicar a este Juízo. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no
lugar de costume. Dado e passado o presente Edital, aos 27 de fevereiro de 2013.
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
Proc. Nº 17348-58.2012.8.10.0001 (184552012)
Acusado(s): CLEYDSON CARLOS DA SILVA
Advogado(s): ROMUALDO SILVA MARQUINHO, OAB/MA 9166
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) da sentença.
RESUMO DA SENTENÇA: "Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno o
acusado Cleydson Carlos da Silva, vulgo "Dodó" ou "Bando Dodó", nos termos do art. 157, § 2º, I e II, c/c os arts. 70 e 71, todos do
Código Penal. Passarei à aplicação das penas: Atenta às diretrizes do art. 59 do referido Código, quanto à culpabilidade do
acusado, foi própria dos tipos transgredidos; responde a outro processo na 5ª e foi requerida sua prisão preventiva nas 6ª Varas
Criminais fls. 169; sua conduta social é reprovável, havendo comentários de estar envolvido no assassinato de policiais, fls. 131;
ao motivo do crime, que visou lucro fácil e de forma vil; às circunstâncias e consequências, que causou transtornos e prejuízo às
vítimas, vez que apenas uma delas recuperou seu celular, sem o chip, outra ficou psicologicamente abalada, fls. 34 e 136, e ao
comportamento destas que em nada contribuíram para os crimes, aplico-lhe as seguintes penas: Fixo-lhe a pena base em 05
(cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal; aumento em 06 (seis) meses por ser
reincidente (art. 61, I, CP), fls. 139, ficando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses; aumento em 1/3 em razão das causas de
aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do mesmo Código, que corresponde a 01 (um) ano e 10 (dez) meses,
ficando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses; aumento na ½ (metade) pelo art. 71 do CP - norma a ser considerada na
exasperação da pena (STJ, HC 163.591/SP), que corresponde a 03 (três) anos e 08 (oito) meses; que à falta de atenuantes, tornoa definitiva em 11 (onze) de reclusão. Condeno-o, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de um trigésimo do
salário mínimo o dia multa, corrigidos à época do pagamento. Para reparação dos danos patrimoniais sofridos pelas vítimas, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, fixo os valores mínimos de indenização, da seguinte forma: R$ 300,00 (quatrocentos) reais à vítima
Gilberto Gonçalves, fls. 133, pela quantia e celular subtraídos; R$ 100,00 (duzentos) reais à vítima Paulo Jefferson, fls. 134, pelo
celular subtraído; R$ 100,00 (cem) reais à vítima Mariano Estelmo, fls. 55, pela porta-cédula e dinheiro não recuperados; e R$
100,00 (cem) reais à vítima Wallison Gomes, fls. 32 e 34, pela não recuperação de sua bolsa porta-cédula, seu chip, capacete e
dinheiro. Deverão estas, ser comunicadas da decisão, conforme art. 201, § 2º, do CPP. O réu deverá cumprir sua pena,
inicialmente, em regime fechado, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, nesta Capital, conforme o artigo 33 e segs. do Código
Penal. Nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal suspendo os direitos políticos do sentenciado pelo prazo do transcurso da
pena. Com o trânsito em julgado desta, seu nome deverá ser lançado no rol dos culpados, calculada a pena de multa, e o mesmo
intimado para pagamento, oficiando-se ao TRE para as providências quanto à sua situação eleitoral. Quanto aos bens de fls. 66,
decreto a perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, devendo os mesmos ser encaminhados ao
Depósito Público desta Comarca. O depósito de fls. 74, no valor de 370,00, corrigidos, servirá para indenização das vítimas,
dividido de forma proporcional. Após, expeça-se Carta de Guia ao Juízo das Execuções Penais, via Distribuição. Considerando os
antecedentes do réu, respondendo a outro processo na 5ª e um pedido de prisão preventiva na 6ª Varas Criminais, sua
reincidência, e haver notícias de estar envolvido num assassinato, fls. 131, 139 e 169, demonstrando ser pessoa de acentuada
periculosidade. Para garantia da ordem pública, visando impedir que solto torne a cometer outros delitos, já que sua conduta é
voltada para o crime, e livre encontrará ambiente e meios propícios para isso, mantenho sua prisão, (art. 387, parágrafo único,
CPP). Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, até ulterior deliberação. Isento de custas. P.R.I e C.
São Luís, 14 de fevereiro de 2013. MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal. São Luís,
Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 6 de Março de 2013.
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
Proc. Nº 1861-48.2012.8.10.0001 (18772012)
Acusado(s): PEDROMAR DE JESUS
Advogado(s): ADRIANA FRANÇA ALCÂNTARA, OAB/MA 5236
FINALIDADE: Apresentar Alegações Finais, em forma de memoriais, no prazo de Lei. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 15 de Março de 2013.
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
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Proc. Nº 24271-76.2007.8.10.0001 (242712007)
Acusado(s): CARLOS ALBERTO MOREIRA NUNES
Advogado(s): CARLOS ALBERTO MACIEL, OAB/MA 3.200
FINALIDADE: Participar de audiência de Instrução e Julgamento, a realizar-se no dia 16/04/2013 às 09:00, na sala de audiência
desta 4ª Vara Criminal. Dado e passado o presente nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria
Criminal, ao meu cargo, 15 de Março de 2013
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
Proc. Nº 32082-14.2012.8.10.0001 (342562012)
Acusado(s): ROSINETH NUNES DIAS, DANILO DIAS PEREIRA
Advogado(s): ADEMIR SOUZA, OAB/MA 2672
Acusado(s): DEYBSON DA SILVA CORREIA
Advogado(s): CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO, OAB/MA 4822
Acusado(s): ADRIANO DIAS PEREIRA
Advogado(s): JOSE RACHID MALUF FILHO, OAB/MA 8300
Acusado(s): ALEXANDRO JUNIOR FERREIRA
Advogado(s): ANDERSON SANTANA DE CARVALHO, OAB/MA 9789 e ADRIANO SANTANA DE CARVALHO SANTOS, OAB/MA
11106
Acusado(s): EDINILSON LOPES DOS ANJOS
Advogado(s): ADAILTON DE JESUS BEZERRA CHAVES, OAB/MA 10229
FINALIDADE: Apresentar Alegações Finais, em forma de memoriais, no prazo de Lei. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 28 de fevereiro de 2013.
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
Proc. Nº 48766-14.2012.8.10.0001 (521912012)
Acusado(s): ANTONIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
Advogado(s): FELIPE DE JESUS MORAES, OAB/MA 6043
FINALIDADE: Participar de audiência de instrução e julgamento, a realizar-se no dia 19/04/2013 às 10:30, na sala de audiência
desta 4ª Vara Criminal. Dado e passado o presente nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria
Criminal, ao meu cargo, 15 de Março de 2013
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
Proc. Nº 58486-39.2011.8.10.0001 (591072011)
Acusado(s): MARCOS ANDRE BAIMA CARVALHO
Advogado(s): MAROS VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO, OAB/MA 9.156
FINALIDADE: Participar de audiência de Instrução e Julgamento, a realizar-se no dia 15/04/2013 às 09:00, na sala de audiência
desta 4ª Vara Criminal. Dado e passado o presente nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria
Criminal, ao meu cargo, 14 de Março de 2013.
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDONÇA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Quinta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
INTIMAÇÃO
5ª SECRETARIA JUDICIAL CRIMINAL
SECRETÁRIO JUDICIAL: ANTONIO FONSECA DA SILVA
PROCESSO Nº 26472-75.2006.8.10.0001 (264722006)
ACUSADO(S): VICTOR MARIO LICAR MARQUES, ANDREYLSON FERREIRA, CARLOS DA ASSUNÇAO SOUSA GOMES
JUNIOR, DANIEL VALERIO NEVES DA SILVA
VÍTIMA(S): : CARLOS ALBERTO LEITAO DE AZEVEDO, FRANCINALDO PINTO RIBEIRO
INCIDÊNCIA PENAL: : 157,§2°,II, C/C O ART.14, INC. II, TODOS DO CPB
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO ANDREYLSON FERREIRA:
DR.FELIPE DE JESUS MORAES(OAB/MA N°6043)
A partir da publicação deste expediente, o (s) Advogado (s) acima nominado (s) fica (m) devidamente INTIMADO (S) para
comparecer (em) à audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 17/04/2013 às 08:30 horas , sobre os fatos em
apuração na ação penal em epigrafe, que o Ministério Público Estadual move contra o (s) acusado (s) em acima identificado (s).
Expedido nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. ANTONIO FONSECA DA SILVA,
Secretário Judicial da 5ª Secretaria Criminal, subscrevo e assino.
ANTONIO FONSECA DA SILVA
Secretário Judicial da 5ª Vara Criminal
Assinado de ordem da MM. Juíza Ana Célia Santana, Titular da 5ª Unidade Jurisdicional Criminal da Comarca de São Luís/MA,
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INTIMAÇÃO
5ª SECRETARIA JUDICIAL CRIMINAL
SECRETÁRIO JUDICIAL: ANTONIO FONSECA DA SILVA
PROCESSO Nº 4616-55.2006.8.10.0001 (46162006)
ACUSADOS: RAIMUNDO NONATO LOPES SILVA
ADVOGADO DO ACUSADO RAIMUNDO NONATO LOPES SILVA: DR. PEDRO ESAÚ BARROS DA SILVA (OAB/MA Nº 8056)
VÍTIMA(S): EDMILSON DE JESUS MUNIZ SOUZA
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: A partir da publicação deste expediente, o (s) Advogado (s) acima nominado (s) fica (m) devidamente INTIMADO (S)
para tomar ciência da DECISÃO de fls. 224/225, a saber: [...] Desta feita, NÃO RECEBO o recurso de apelação interposto pela
defesa, uma vez que apresentado após o prazo de cinco dias determinado pelo artigo 593 do Código de Processo Penal,
operando-se consequentemente a preclusão temporal. P.R.I. São Luís, 15 de março de 2013. ANA CÉLIA SANTANA, Juíza de
Direito da 5ª Vara Criminal. Expedido nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu,
_____________ Secretária Judicial da 5ª Secretaria Criminal, o subscrevo e assino.
Juíza ANA CÉLIA SANTANA
Titular da 5ª Vara Criminal

Sexta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
JUIZ MARCIO CASTRO BRANDÃO, FUNCIONANDO JUNTO À 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO LUÍS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, ETC.
Processo n.º: 10483-53.2011.8.10.0001 (102822011)
Autor(es): MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu(s): RICARDO COSTA MENDES
Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE SOLOMÃO SILVA-DEFENSOR PUBLICO
Finalidade: Tornar PÚBLICA, bem como INTIMAR as partes da DECISÃO proferida nos autos do Processo nº 1048353.2011.8.10.0001 em que é (são) acusado (a) (s) RICARDO COSTA MENDES que tramita na 6ª Unidade Jurisdicional, parte final
da decisão a seguir transcrita: [...] Sendo o acusado usuário incontroverso de droga pesada (crack), estando associada a
motivação da ação delituosa ao vício em questão e aparentando em audiência um estado típico de quem não está em pleno gozo
de suas faculdades mentais, converto o feito em diligência para instauração de incidente de insanidade, mediante portaria anexa,
diante da considerável dúvida sobre a imputabilidade daquele. 2. Oficie-se ao Hospital Nina Rodrigues para a indicação de perito,
dispensada a atuação conjunta de dois profissionais tendo em vista o disposto no art. 159 do CPP, com a redação que lhe deu a
Lei 11.690/2008, ficando ainda sobrestado o andamento dos autos principais até a conclusão do incidente. 3. Dê-se ciência.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 12 de março de 2013.
Juiz MARCIO CASTRO BRANDÃO
Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 6ª. Vara Criminal
JUIZ SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM, TITULAR DA 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
LUÍS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, ETC.
Processo n.º: 1417-78.2013.8.10.0001 (16632013)
Autor(es): MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu(s): ROSENILSON DUARTE
Defensor Público: EDUARDO HENRIQUE SALOMÃO SILVA
Finalidade: Tornar PÚBLICA, bem como INTIMAR as partes da DECISÃO proferida nos autos do Processo nº 141778.2013.8.10.0001 em que é (são) acusado (a) (s) ROSENILSON DUARTE que tramita na 6ª Unidade Jurisdicional, parte final da
decisão a seguir transcrita: [...] Preso o agente preventivamente, impõe-se o oferecimento da denúncia no prazo de 5 dias. Não
havendo elementos para denunciar, também não os haverá para a manutenção da prisão preventiva, já que esta não se constitui
instituto destinado a facilitar a investigação policial (TARS, HC 292244175, JTARS 85/22). No mesmo sentido: TJPR, HC 27466-2,
PJ 42/2011. De outra banda, interessa fazer constar que com a entrada em vigor da Lei nº 12403/2011, foram inseridas no Código
de Processo Penal medidas cautelares diversas da prisão, as quais, menos extremas do que a prisão, viabilizam o exercício do
poder de cautela pelo Judiciário. Em conclusão, fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta e fundado no art.
5.º, LXV, da Carta da República, RELAXO a prisão do indiciado Rosenilson Duarte, mas imponho as seguintes medidas cautelares
diversas da prisão: a) não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial; c) comunicar
a este Juízo qualquer mudança de endereço; d) comparecer a todos os atos processuais a que forem intimados;Lavre-se o Termo
de compromisso e expeça-se o competente Alvará de Soltura, não deixando de informar ao autuado que o descumprimento
injustificado de qualquer das imposições elencadas dará azo a decretação de prisão preventiva. Após, remetam-se os autos à
Delegacia de origem, conforme outrora determinado.
Ciência ao Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se.
São Luis, 08 de março de 2013. SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM Juiz Titular da 6ª Vara Criminal . São Luís/MA, 18 de
Março de 2013.
Sebastião Joaquim Lima Bonfim
Titular da 6ª Vara Criminal
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ MARCIO CASTRO BRANDÃO, AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL, FUNCIONANDO
PERANTE À 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA LEI, ETC.
PROCESSO de nº 0048061-16.2012.8.10.0001(51446/2012)
EXPEDIENTE: 748887
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
FAZ saber a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo de nº 0048061-16.2012.8.10.0001(51446/2012), em que figura como acusado FRANCISCO
SILVÉRIO CARDOSO SILVA, VULGO “TOCA” , brasileiro, solteiro, sem profissão, natural de São Luís/MA, nascido em
27.09.1993, filho de Francisco Xavier e Zeila Cardoso. OUTRORA RESIDENTE à Rua Alegria, casa nº 800, Bairro Vila dos Nobres,
nesta Capital, incurso nas penas do art. 155, caput do Código do Penal Brasileiro - CPB - PARA QUE CHEGUE AO SEU
CONHECIMENTO E NÃO POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA NO FUTURO, expediu-se o presente para CITÁ-LO, sob pena de
suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do Art. 361 do CPB, comparecer perante este Juízo, Fórum Des.
Sarney Costa, situado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 3º andar, Calhau, nesta cidade, para, no prazo de 10 (dez) dias,
responder à acusação por escrito ou declarar não ter condições de constituir advogado, hipótese em que será assistido
pelo defensor público, para promover sua defesa e notificado para os ulteriores termos do processo. Para conhecimento de todos
é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do
estado do Maranhão. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo,
nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos (18) dezoito dias do mês de março do ano de 2013 (dois mil e treze).
JUIZ MARCIO CASTRO BRANDÃO
Auxiliar de entrância final funcionando perante à 6ª Vara Criminal
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA LEI. ETC.
EDITAL DE SENTENÇA À VÍTIMA COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita, um processo
de nº 29195-96.2008.8.10.0001 (291952008), em que figura como acusado CESAR ROBERTO DOS SANTOS SILVA, É o
presente para intimar a vítima CELIA DE JESUS MUNIZ LEITE, brasileira, formada em turismo, solteira, potadora do CPF n°
24947318368, atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. para tomar conhecimento da SENTENÇA prolatada ([...]
Assim, objetivando impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem a menor utilidade, face a ineficácia final, pois
o Estado, repito, perdeu o interesse de agir, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, por falta de uma das condições
genéricas da Ação Penal, com fundamento no artigo 267, IV do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Penal, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO CESAR ROBERTO DOS SANTOS SILVA, com
lastro no artigo 107, IV do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificar o transcurso do prazo para recurso,
arquive-se, com as formalidades legais. São Luís, 02/05/2012 SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA BONFIM JUIZ TITULAR DA 6ª
VARA CRIMINAL [...]). Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Sebastião Joaquim Lima Bonfim
Juiz titular da 6ª Unidade Jurisdicional Criminal da Capital
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO MARCIO CASTRO BRANDÃO, JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL
FUNCIONANDO JUNTO À 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA LEI.
ETC.
Processo n.º: 1002-32.2012.8.10.0001 (10062012)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: ROBSON PENHA TAVARES
Advogados: ALUIZIO BISPO CRUZ - OAB/MA 7974
MARIANA PEREIRA GONÇALO DE SOUSA - OAB/MA 11280
Finalidade: Intimem-se os advogados do acusado ROBSON PENHA TAVARES nos autos do Processo nº 1002-32.2012.8.10.0001
que tramita na 6ª Unidade Jurisdicional Criminal, para tomar conhecimento da SENTENÇA, cuja parte dispositiva segue: "(...) Isso
posto, julgo procedente a acusação para condenar ROBSON PENHA TAVARES a dois anos e seis meses de reclusão e a vinte e
cinco dias multa, cada um deles no mínimo legal, pela incidência no art. 304 do Código Penal. Tendo em vista que o acusado
preso esteve pelo fato objeto da presente ação penal por dois dias, deverá tal período ser considerado pelo juízo da execução,
para fins de detração. O regime da condenação será o aberto, no estabelecimento a ser indicado pelo Juízo da execução.
Contudo, sendo favoráveis ao réu as condições para a substituição da pena, converto a pena privativa de liberdade em prestação
de serviços à comunidade, devendo igualmente o juízo da execução indicar o local e a forma de seu cumprimento, em audiência
especialmente designada para tal fim. Um vez transitada em julgado a condenação, insira-se o nome do réu no rol dos culpados,
oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal, e à Secretaria de Segurança, para fins estatísticos,
alimentando-se as informações devidas no sistema INFOSEG. Também após o trânsito em julgado, encaminhem-se as peças
necessárias à 2ª. Vara de Execuções Criminais, para execução do julgado, inclusive quanto à pena de multa, nos termos da
Resolução 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Custas ex vi legis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 14
de março de 2013. Juiz MARCIO CASTRO BRANDÃO Auxiliar de Entrância Final Funcionando perante a 6ª Vara Criminal". São
Luís/MA, 18 de Março de 2013.
Ângelo Pinto Oliveira
Secretário Judicial da 6ª Unidade Jurisdicional Criminal
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Assinado de ordem do MM. Juiz Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Titular da 6ª Unidade Jurisdicional da Comarca de São Luís/MA,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO SEBATIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA LEI. ETC.
Processo n.º:24252-36.2008.8.10.0001 (242522008)
Autor(es): MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu(s): TARCÍSIO ALVES DE ALMEIDA
Advogado(s): LIGIA RAQUEL ARAUJO SANTOS OAB/MA 10.900
Finalidade: Intime-se o(a) advogado(a) do(a) acusado(a) para, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentar as Alegações Finais em forma
de memorias.
São Luís/MA, 18 de Março de 2013
Ângelo Pinto Oliveira
Secretário Judicial da 6ª Unidade Jurisdicional Criminal
Assinado de ordem do MM. Juiz Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Titular da 6ª Unidade Jurisdicional da Comarca de São Luís/MA,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO MARCIO CASTRO BRANDÃO, JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL FUNCIONANDO JUNTO À 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA
LEI. ETC.
Processo n.º:41799-84.2011.8.10.0001 (416312011)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: LAUANDERSON MORAES NOGUEIRA
Advogado: FABIO MARCELO MARITAN ABBONDANZA - OAB/MA 7630
Finalidade: INTIME-SE o advogado das partes para o comparecimento na sala de audiência desta Unidade Jurisdicional Criminal
onde será realizada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO deste Processo, designada para o dia, 15/04/2013 às 11:00.
São Luís/MA, 18 de Março de 2013
Ângelo Pinto Oliveira
Secretário Judicial da 6ª Unidade Jurisdicional Criminal
Assinado de ordem do MM. Juiz Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Titular da 6ª Unidade Jurisdicional da Comarca de São Luís/MA,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.
JUIZ MARCIO CASTRO BRANDÃO, AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL FUNCIONANDO JUNTO À 6ª UNIDADE JURISDICIONAL
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, ETC.
Processo n.º: 1002-32.2012.8.10.0001 (10062012)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: ROBSON PENHA TAVARES
Finalidade: Tornar PÚBLICA a SENTENÇA prolatada nos autos do Processo nº 1002-32.2012.8.10.0001 em que é acusado
ROBSON PENHA TAVARES que tramita na 6ª Unidade Jurisdicional, cuja parte dispositiva segue transcrita: "(...) Isso posto, julgo
procedente a acusação para condenar ROBSON PENHA TAVARES a dois anos e seis meses de reclusão e a vinte e cinco dias
multa, cada um deles no mínimo legal, pela incidência no art. 304 do Código Penal. Tendo em vista que o acusado preso esteve
pelo fato objeto da presente ação penal por dois dias, deverá tal período ser considerado pelo juízo da execução, para fins de
detração. O regime da condenação será o aberto, no estabelecimento a ser indicado pelo Juízo da execução. Contudo, sendo
favoráveis ao réu as condições para a substituição da pena, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à
comunidade, devendo igualmente o juízo da execução indicar o local e a forma de seu cumprimento, em audiência especialmente
designada para tal fim.Um vez transitada em julgado a condenação, insira-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se à
Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal, e à Secretaria de Segurança, para fins estatísticos,
alimentando-se as informações devidas no sistema INFOSEG. Também após o trânsito em julgado, encaminhem-se as peças
necessárias à 2ª. Vara de Execuções Criminais, para execução do julgado, inclusive quanto à pena de multa, nos termos da
Resolução 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Custas ex vi legis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 14
de março de 2013. Juiz MARCIO CASTRO BRANDÃO Auxiliar de Entrância Final Funcionando perante a 6ª Vara Criminal". São
Luís/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz MARCIO CASTRO BRANDÃO
Auxiliar de Entrância Final
Funcionando junto à 6ª Vara Criminal

Sétima Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 03(TRÊS)DIAS
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL: FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ; SECRETÁRIO(A) JUDICIAL: KAROLINA
MARINHO E SILVA; PROCESSO Nº: 2097-05.2009.8.10.0001 (20972009) TIPIFICAÇÃO: ART.157,§2º,I e II DO CPP.
INTIMANDO O(S) ACUSADO(S): JOSE REINALDO RODRIGUES MENDES e CARLOS ANDRE SILVA SOUSA CASTRO,
estando em lugar incerto e não sabido. Por intermédio do presente, o(s) acusado(s) acima identificado(s), fica(m) intimado(s) para
dentro do prazo acima constituir novo advogado para dar seguimento em sua defesa, ciente de que, caso não o faça, este juízo lhe
nomeará Defensor Público e/ou Advogado Dativo, para este mesmo fim. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi
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expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
São Luís, 18 de Março de 2013
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

EDITAL DE SENTENÇA - COM PRAZO DE 60 DIAS
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL: FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ; SECRETÁRIO JUDICIAL SUBSTITUTO:
WELLINGTON FRANCISCO FERREIRA CONCEIÇÃO; PROCESSO N°: 1213-78.2006.8.10.0001(12132006); AUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL; INTIMANDO(S): ACUSADO(A)(S): GEILSON ANDRE COSTA BATISTA " BATATA" . Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, não sendo possível
intimá-lo(s) pessoalmente, fica intimado(a) para Tomar conhecimento da Sentença de fls. 235/236, na Ação Penal acima
referenciada, prolatada pelo Juiz de Direito FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, nos termos seguintes: "(...) Face às
fundamentações sobreditas e com fulcro no art. 107, inciso IV (primeira parte) conjugado com o art.110, §1º e art.109, inciso V,
todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de GEILSON ANDRÉ COSTA BATISTA. Intime-se o acusado e o
Defensor Público pessoalmente.Intime-se o representante do Ministério Público.Transitado em julgado, certificado pelo secretário
judicial, arquivem-se os autos, com baixa nos arquivos deste cartório e naqueles do Cartório da Distribuição.Cumpra-se.São Luís,
21 de maio de 2012. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente EDITAL, o qual será afixado no local
de costume e publicado na forma da lei. São Luis, 18 de Março de 2013. Eu, Secretário Judicial Substituto, o fiz digitar.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito pela 7ª Vara Criminal
EDITAL DE SENTENÇA - COM PRAZO DE 60 DIAS
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL: FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ; SECRETÁRIO JUDICIAL SUBSTITUTO:
WELLINGTON FRANCISCO FERREIRA CONCEIÇÃO; PROCESSO N°: 32198-88.2010.8.10.0001(312242010); AUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL; INTIMANDO(S): ACUSADO(A)(S): ANTONIO ADEILDO NASCIMENTO ARAUJO. Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, não sendo possível
intimá-lo(s) pessoalmente, fica intimado(a) para Tomar conhecimento da Sentença de fls. 129/138, na Ação Penal acima
referenciada, prolatada pelo Juiz de Direito FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, nos termos seguintes: "(...) Diante do exposto, face
os fundamentos supra, julgo procedente a denúncia e tenho o réu Antonio Adeildo Nascimento Araújo como incurso nas penas do
art. 129,§1º, do Código Penal Brasileiro.Passo então, à dosimetria da pena do acusado. Com fulcro no artigo 59 do Código Penal,
quanto à culpabilidade, normal a espécie, portanto deixo de valorá-la. Quanto aos antecedentes, o acusado não ostenta. A conduta
social, a personalidade do agente e os motivos do crime dentro do contexto dos autos, não são possíveis ao magistrado, sozinho,
analisar elementos de tamanha complexidade, carecendo de pareceres profissionais na área de psicologia e assistência social.
Quanto às circunstâncias, deixo de valorá-las para não incorrer em bis idem; as conseqüências do crime são inerentes ao tipo, pois
o tal resultado é o previsto na ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em bis idem.E por fim, tem-se a afirmar que o
comportamento da vítima, não contribuiu para a ação do agente do crime.À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente
fixo a pena-base privativa de liberdade em 01(um) ano de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.Não
concorrem causas de aumento da pena e causas de diminuição. Deixo de aplicar a pena de multa em face da hipossuficiência
econômica do acusado.Quanto ao regime, diante dos critérios do art. 59 do CP, que lhes são favoráveis, tem-se que o réu deverá
cumprir a pena inicialmente em regime aberto.Deixo de converter em restritiva de direito por expressa vedação legal.Por outro
lado, concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, na forma imposta pelo Juízo da
Execução Penal.Com fulcro no parágrafo único do art. 387, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não
persistem os motivos legais justificadores da prisão preventiva.Face ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
procedente o pedido posto na denúncia, para condenar o réu, ANTONIO ALDEILDO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificado nos
autos, como incurso nas penas do art. 129, §1º, do Código Penal, a uma pena final e definitiva de 01(um) ano de reclusão.
Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados, extraindo-se o mandado de prisão, caso o mesmo esteja
solto, ou recomendando-se na prisão onde se encontra na hipótese de se encontrar preso, e a necessária carta de sentença,
remetendo-a ao digno Juízo da Vara de Execuções.Dou esta por publicada com a entrega nos autos em cartório.Registre-se.
Intimem-se o Ministério Público, o Defensor Público e a vítima pessoalmente.Intime-se o acusado, via edital, com prazo de
60(sessenta) dias.Intime-se e cumpra-se.São Luis, 25 de fevereiro de 2013. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi
expedido o presente EDITAL, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. São Luis, 18 de Março de 2013.
Eu, Secretário Judicial Substituto, o fiz digitar.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito pela 7ª Vara Criminal
EDITAL DE SENTENÇA - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Senhor FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão. Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo, corre os trâmites legais
do processo crime nº 8664-47.2012.8.10.0001(91962012), que a Justiça Pública move em desfavor do(s) acusado(s) ELIONADO
MOTA MENDES. Figura como vítima MARIA ELIUDE DA SILVA PAIXAO, estando em lugar incerto e não sabido não sendo
possível intimá-la(s) pessoalmente, intime(m)-se a(s) vitima(s) via Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do artigo 5º, LVII, da
carta Republicada, da Sentença de fl. 95/100: (...)"Diante desse contexto, fixo ao réu, pena-base em 04(quatro) anos de reclusão.
Deixo de aplicar as circunstâncias atenuantes uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal. Inexistem circunstancias
agravantes. Tendo em vista a existência das causas de aumento da pena, concernente ao uso de arma, aumento a pena em
1/3(um terço), passando a fixá-la 05(cinco) e 04(quatro) anos de reclusão, por inexistir causam de diminuição de pena, torno-a
definitiva. Deixo de aplicar a pena de multa em face da hipossuficiência econômica do acusado. Quanto ao regime, diante dos
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critérios do art. 59 do CP, combinado com ao art. 33, §2º, alínea "b", que não são desfavoráveis, determina-se que o réu deverá
cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto. E ainda com fulcro no parágrafo único do art. 387, concedo ao réu o direito de
recorrer em liberdade, uma vez que não há motivo legal para o decreto de prisão cautelar. Face ao exposto, e por tudo o mais que
dos autos consta, julgo procedente o pedido posto na denúncia, para condenar o réu ELIONALDO MOTA MENDES, qualificado
nos autos tos, no art. 157, §2º, inciso I, do C.P. B, a uma pena final e definitiva de 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão,
com regime inicial semiaberto. Deixo de aplicar o contido no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, tendo em vista o
valor ser de pequena monta. Deixo de condenar o réu no pagamento das custas do processo, tendo em conta a hipossuficiência
econômica. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, e a expedir a necessária carta de sentença,
remetendo-a ao digno Juízo da Vara de Execuções. Dou esta por publicada com a entrega nos autos em cartório.Registre-se.
Intimem-se o Ministério Público, o acusado e o Defensor Público, pessoalmente. Intime-se a vítima, via edital, com prazo de
15(quinze) dias. Intime-se e cumpra-se.São Luis, 22 de fevereiro de 2013. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ,Juiz de Direito da 7ª
Vara Criminal". E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Nesta 7ª
Secretaria Criminal, aos 15 de Março de 2013. Eu, Karolina Marinho Silva, Secretária Judicial, subscrevi.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL - FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ - SECRETÁRIO JUDICIAL SUBSTITUTO
WELINGTON FRANCISCO F. CONCEIÇÃO, PROC. N.º 18826-82.2004.8.10.0001 (188262004), Acusado(s): MAURO HENRIQUE
SIMEAO DA SILVA Advogado(s): DR. GUSTAVO SANTOS SIMIÃO OAB/MA 8.367, conforme SENTENÇA. Intime(m)-se o(s)
advogado(s) constituído(s) pelo acusado, acima nominado, para tomar ciência da SENTENÇA de fls. 199/206 nos seguintes
termos: "(...) Desse modo, absolvo o acusado MAURO HENRIQUE SIMEÃO DA SILVA, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código
de Processo Penal.Dou esta por publicada com a entrega nos autos em cartório.Registre-se. Intimem-se, o acusado, a vítima, o
Ministério Público, pessoalmente.Intime-se o advogado constituído, via Diário Eletrônico.Transitado em julgado, dê-se baixa nos
registros da Secretaria Judicial e arquivem-se os autos.Intime-se e cumpra-se
São Luis, 22 de fevereiro de 2013. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal". São Luís, 18 de Março
de 2013. Eu, Wellington Francisco Ferreira Conceição, Secretário Judicial Substituto, o fiz digitar e subscrevi.
DRº FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL - FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ - SECRETÁRIA JUDICIAL KAROLINA MARINHO
E SILVA, PROC. N.º 28773-82.2012.8.10.0001 (307332012), acusado(s): JOECIO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):
DR.CLÁUDIO ROBERTO DIAS ALMEIDA, OAB/MA 10.577, conforme DESPACHO anterior determinando a intimação do(s)
advogado(s) constituído(s) pelo(s) acusado(s), acima nominado(s), para apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal. São
Luís, 15 de Março de 2013.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal

Nona Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
AÇÃO PENAL Nº 17530-79.2005.8.10.0004
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 121, §3° e §4°, do CPB
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
ACUSADO: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES QUARESMA
ADVOGADO(S): DRA. DEÍLA BARBOSA MAIA, OAB - 6071
VÍTIMA: J.da S. S.
DESPACHO: Intime-se a patrona da acusada [...] para aduzir alegações finais, no prazo legal. Cumpra-se. São Luís, 28 de agosto
de 2012. (As.) José Afonso Bezerra de Lima - Juiz de Direito titular da 9ª Vara Criminal.
AÇÃO PENAL Nº 38-64.2011.8.10.0004 ( Dist. 6929/2011)
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 157, § 2º, I II c/c art. 71 do CPB.
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: MARCOS ROBERTO SOARES CORDEIRO JUNIOR
VÍTIMA: G.M.P E L.B.F DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. JORGE LUIS TINOCO SOUZA, OAB/MA 2831
DESPACHO: [...Designo como nova data para a realização da audiência de Instrução e Julgamento o dia 26 de março de 2013 às
10 h, no local de costume. São Luís, 17 de agosto de 2013. (As.) José Afonso Bezerra de Lima – Juiz de Direito Titular da 9ª Vara
Criminal].
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
AÇÃO PENAL Nº: 0005675-89.1994.8.10.0004
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 121, do CPB
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
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ADVOGADO: (DEFENSOR) BRUNO DIXON ALMEIDA MACIEL
ACUSADO: JOSÉ REIS FILHO
VÍTIMA(S): E.C.L. CLAUDIONOR RODRIGUES SOUSA
O Excelentíssimo Senhor, JOSE AFONSO BEZERRA DE LIMA, Juiz de Direito titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de São
Luis, Estado do Maranhão,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecerem, especialmente o acusado, JOSÉ REIS FILHO, brasileiro,
solteiro, pedreiro, filho de José Reis e Maria da Graça Nunes; SRA. ANTONIETA RODRIGUES SOUSA, representante legal da
vítima, brasileira, cearense, viúva, que por este Juízo tramitam os termos da Ação Penal acima mencionada, e no dia 03 de
novembro de 2011, foi prolatada a sentença de fls. 207/209 cujo teor é o seguinte: “Vistos, etc [...] Isto posto, e com fundamento
nos arts. 395, II, do Código de Processo Penal c aris. 395, III e 397, III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia e declaro
extinto o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir do Estado na persecução penal. Publicação e
intimação em plenário. Registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição. São Luís, 03 de
novembro de 2011. (Ass) José dos Santos Costa – Juiz Presidente do Tribunal do Juri.” E não tendo sido possível intimá-lo
pessoalmente, é o presente edital para INTIMÁ-LO DA MENCIONADA DECISÃO, da qual poderá interpor dentro de 5 (cinco) dias,
a contar do término do prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver passá-lo em julgado esta decisão. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede no endereço Complexo de Proteção à Criança e ao Adolescente, Rua Coelho Neto, n° 01,
Praça Maria Aragão, Av. Beira-Mar, Centro, nesta cidade. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta
Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 18 de março de 2013. Eu........... (Kátia
Rossanna A. Lucena Gomes), Secretária Judicial, conferi e subscrevi. (Ass) JOSE AFONSO BEZERRA DE LIMA - Juiz de Direito
titular da 9ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
AÇÃO PENAL Nº: 0010098-38.2007.8.10.0004
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 213, 214, c/c Art. 224, "a" e Art. 61, II, "h" do CPB
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO: DR. ORLANDO DA SILVA CAMPOS, OAB/MA 4975
ACUSADO: BENÍCIO RODRIGUES
VÍTIMA(S): JULIANA CORRÊA CARDOSO
O Excelentíssimo Senhor, JOSE AFONSO BEZERRA DE LIMA, Juiz de Direito titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de São
Luis, Estado do Maranhão,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecerem, especialmente o acusado, BENÍCIO RODRIGUES,
brasileiro, natural de Bequimão/MA, comerciante, viúvo, nascido em 02.07.1927, filho de Antônio Pedro Rodrigues e Brígida Costa
Rodrigues , que por este Juízo tramitam os termos da Ação Penal acima mencionada, e no dia 19 de dezembro de 2012, foi
prolatada a sentença de fls. 173/180, cujo teor é o seguinte: “Vistos, etc [...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
ocorrendo o trânsito em julgado da presente decisão, forçoso reconhecer, com fulcro no art. 110, caput do Código Penal, a
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Estado, pelo que julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusado Benicio Rodrigues, por
infringência ao antigo art. 213 c/c art. 224, alínea “a”, e art. 61, II, alínea ‘h’, o que faço com base no art. 107, inciso IV, c/c os
arts. 109, III, art. 115 e art. 117, I, todos do CP, para que produza todos os efeitos legais. Após o trânsito em julgado da presente
decisão, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as devidas baixas nos registros de Benicio Rodrigues no que se refere a
este processo. P. R.I. C. São Luis, 19 de dezembro de 2012. (Ass.)Dr. JOSÉ AFONSO BEZERRA DE LIMA. Juiz de Direito Titular
da 9ª Vara Criminal.” E não tendo sido possível intimá-lo pessoalmente, é o presente edital para INTIMÁ-LO DA MENCIONADA
DECISÃO, da qual poderá interpor dentro de 5 (cinco) dias, a contar do término do prazo em questão, o recurso cabível, sob pena
de ver passá-lo em julgado esta decisão. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede no endereço Complexo de Proteção à
Criança e ao Adolescente, Rua Coelho Neto, n° 01, Praça Maria Aragão, Av. Beira-Mar, Centro, nesta cidade. O que se CUMPRA
nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de São Luis, Estado do
Maranhão, aos 18 de março de 2013. Eu........... (Kátia Rossanna A. Lucena Gomes), Secretária Judicial, conferi e subscrevi.
(Ass) JOSE AFONSO BEZERRA DE LIMA - Juiz de Direito titular da 9ª Vara Criminal

Varas da Família
Segunda Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
SEGUNDA SECRETARIA DE FAMÍLIA.
JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELINO CHAVES EVERTON.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DR.ª FANNY DE SOUSA BRANDES E SARAH ALBUQUERQUE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIA JUDICIAL: ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES, SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
PROCESSO N.º 16014-86.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: FLOR DE LIZ ALMEIDA BRANDÃO REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º SEBASTIÃO DA CRUZ MOREIRA (OAB 4714)
REQUERIDO (A): FELIPE DE JESUS SANTOS BRANDÃO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO (OAB 8085)
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Sob execução neste feito, pensão alimentícia em benefício da menor Ana Karolyne Almeida Brandão, a cargo do
alimentando/executado Felipe de Jesus Santos Brandão, face a guarda da dita menor destinada à mãe Flor de Liz Almeida
Brandão, em "decisium" deste juízo (processo n.º 21480/2008, cópias às fls. 19/21), julgado este mantido "in totum" em sede de
apelação, conforme cópias do acórdão às fls.28/36. Consta que já foi expedido ofício ao órgão onde o alimentante recebe benefício
previdenciário/pagamento, para desconto da pensão alimentícia (fls.99). Contudo, formou-se uma grande celeuma/contenda
quanto ao alegado saldo devedor da pensão, considerando os provisórios e o momento da sentença, advindo decreto de prisão - já
suspenso, manifestação do executado e exequente (fls.70/71, 73, 75/77, 92/93 e 97/98) com exibições de cálculos e discordância.
Assim, entendo necessária uma audiência com as partes, (artigos 125, IV e 342 do CPC), que fica designada para o dia 19 de abril
de 2013 às 09h45min. Cumpra-se. Intimem-se. São Luís, 13 de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito - 2ª
Vara de Família.
Está conforme o original. Dou fé.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
SEGUNDA SECRETARIA DE FAMÍLIA.
JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELINO CHAVES EVERTON.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DR.ª FANNY DE SOUSA BRANDES E SARAH ALBUQUERQUE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIA JUDICIAL: ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES, SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
PROCESSO N.º 34705-51.2012.8.10.0001
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: SANDILEUZA MARIA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO (A): EDIVALDO SEREJO PINTO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º
Revelia decretada às fls.20 e pronunciamento ministerial pela procedência do feito (fls. 21/26). Contudo, o divorciando ingressou
nos autos (fls. 29/32) aplicando-se, na espécie, o disposto no artigo 322 do CPC, avetando, ainda a, possibilidade de uma
conciliação. Pelo exposto, apesar da revelia, mas em nome da aventada conciliação, designo audiência (artigos 125, IV e 342 do
CPC), que foi marcada para o dia 22 de abril de 2013, às 09:00 horas. Cumpra-se. Intimem-se. São Luís, 11 de março de 2013.
Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara de Família.
Está conforme o original. Dou fé.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
SEGUNDA SECRETARIA DE FAMÍLIA.
JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELINO CHAVES EVERTON.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DR.ª FANNY DE SOUSA BRANDES E SARAH ALBUQUERQUE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIA JUDICIAL: ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES, SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
PROCESSO N.º 50537-27.2012.8.10.0001
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PORT MORTEM C/C ALIMENTOS
REQUERENTE: ROSANGELA SOUSA AZEVEDO REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO (OAB 3983) ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
REQUERIDO (A): KLEBERLENE LEITE
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
fls.15. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 18562-84.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO FILHO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º SONIA MARIA LOPES COELHO (OAB 3811) E DR.º JOSÉ ALBERTO SANTOS
PENHA (OAB 7221)
REQUERIDO (A): MYCHELEE MIRANDA DE CARVALHO LIMA
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
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fls. 61. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 49877-67.2011.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: JOYSE MARIA MENDES SILVA REP SEUS FILHOS
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º LISIA MARIA PEREIRA GOMES (OAB 3984) – ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
REQUERIDO (A): ORLEANS LIRA DOS SANTOS
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
fls. 40. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 53620-85.2011.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: TATIANE COSTA CASTELHANO REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º TAIANA POTIRA PENHA DIAS (OAB 9781) – ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEUMA
UNIVERSIDADE
REQUERIDO (A): SIDNEY ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
fls. 35. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 45815-47.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: SHEILA CRISTINA BORGES DA SILVA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º LISIA MARIA PEREIRA GOMES (OAB 3984) - ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
REQUERIDO (A): JORGE LUIS NASCIMENTO DE ASSIS
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
fls. 20. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 45822-39.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: SHEILA CRISTINA BORGES DA SILVA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º LISIA MARIA PEREIRA GOMES (OAB 3984) - ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
REQUERIDO (A): JORGE LUIS NASCIMENTO DE ASSIS
ATO ORDINATÓRIO. Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do Código de Processo Civil, e, ainda, o Provimento n° 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em
seu artigo 3.º inciso XIII, INTIMO a parte autora, por seu Patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão de
fls. 20. São Luis/MA, 15/03/2013. PUBLIQUE-SE. Robervânia Moreira Alves, Secretária Judicial da 2ª Vara de Família.
Está conforme o original. Dou fé.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
SEGUNDA SECRETARIA DE FAMÍLIA.
JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELINO CHAVES EVERTON.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DR.ª FANNY DE SOUSA BRANDES E SARAH ALBUQUERQUE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIA JUDICIAL: ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES, SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
PROCESSO N.º 7826-75.2010.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS COELHO MARINHO REP SEU FILHO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º SERGIO VERAS MEIRELES (OAB 8187)
REQUERIDO (A): LUIZ EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Vistos em correição. Intimem-se exeqüente, face fls.130 e 132. Cumpra-se. São Luis, 14 de março de 2013. Marcelino Chaves
Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara da Família.
PROCESSO N.º 61380-85.2011.8.10.0001
AÇÃO: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO
REQUERENTE: MELISSA FERRAZ CASTRO MESQUITA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º MARIA CELESTE SANTOS SOUSA (OAB 4896)
REQUERIDO (A): ROGÉRIO IRINEU FERREIRA MESQUITA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA (OAB 705)
Visto em correição. Sentença e apelação (fls. 104/107 e 131/134. Recebo o recurso em ambos os efeitos (artigo 518 do CPC).
Cumpra-se. São Luis, 13 de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara de família.
PROCESSO N.º 32650-35.2009.8.10.0001
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AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
REQUERENTE: MIRIANE BARBOSA REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO (A): JOSEMAR CAMPELO DA CRUZ
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º JOANA DAMASCENO PINTO LIMA (OAB 3815) E DR.º JOSÉ RODRIGUES
JUNIOR (OAB 7979) – ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
Vistos em correição. Sentença e apelação (fls.55 /56 e 59 a 66 e 68. Negado provimento ao apelo e mantida a sentença de fls.87 a
92 e 95. Arquive-se. São Luis, 14 de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara da Família.
PROCESSO N.º 16585-57.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: DAURA BARROS PEREIRA REP SEUS FILHOS
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º THALES DA COSTA LOPES (OAB 6512) – ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST
REQUERIDO (A): JANILSON PRASERES GONÇALVES
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º CYNTHIA REGINA DA SILVA E SILVA (OAB 5036)
Vistos em Correição. Processo julgado extinto, em face da sentença de fls.32 e 34 donde se abstrai a satisfação da obrigação sem
litígios a dirimir. Concluída, pois, a prestação jurisdicional, descabe a discussão da matéria nestes autos. Assim, desconsidero o
petitório de fls.40/41 e determino o arquivamento como consta no "decisum" de fls. 32. Cumpra-se. Intimem-se. São Luis, 14 de
março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara de família.
PROCESSO N.º 16014-86.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: FLOR DE LIZ ALMEIDA BRANDÃO REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º SEBASTIÃO DA CRUZ MOREIRA (OAB 4714)
REQUERIDO (A): FELIPE DE JESUS SANTOS BRANDÃO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO (OAB 8085)
Sob execução neste feito, pensão alimentícia em benefício da menor Ana Karolyne Almeida Brandão, a cargo do
alimentando/executado Felipe de Jesus Santos Brandão, face a guarda da dita menor destinada à mãe Flor de Liz Almeida
Brandão, em "decisium" deste juízo (processo n.º 21480/2008, cópias às fls. 19/21), julgado este mantido "in totum" em sede de
apelação, conforme cópias do acórdão às fls.28/36. Consta que já foi expedido ofício ao órgão onde o alimentante recebe benefício
previdenciário/pagamento, para desconto da pensão alimentícia (fls.99). Contudo, formou-se uma grande celeuma/contenda
quanto ao alegado saldo devedor da pensão, considerando os provisórios e o momento da sentença, advindo decreto de prisão - já
suspenso, manifestação do executado e exequente (fls.70/71, 73, 75/77, 92/93 e 97/98) com exibições de cálculos e discordância.
Assim, entendo necessária uma audiência com as partes, (artigos 125, IV e 342 do CPC), que fica designada para o dia 19 de abril
de 2013 às 09h45min. Cumpra-se. Intimem-se. São Luís, 13 de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito - 2ª
Vara de Família.
PROCESSO N.º 21480-03.2008.8.10.0001
AÇÃO: SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA
REQUERENTE: FLOR DE LIZ ALMEIDA BRANDÃO REP SUA FILHA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º SEBASTIÃO DA CRUZ MOREIRA (OAB 4714)
REQUERIDO (A): FELIPE DE JESUS SANTOS BRANDÃO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO (OAB 8085)
VISTOS EM CORREIÇÃO. Processo julgado (fls.146/148) e, em sede de apelação, o "decisum" foi mantido "in totum"
(fls.228/234), restando a obrigação o requerido em repassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel sob litígio à autora,
em compensação/indenização a esta pelas benfeitorias empreendidas. Abstrai-se daí, que, a suplicante - Flor de Liz Almeida
Brandão, uma vez recebida a compensação/indenização, deve desocupar o imóvel, que consta pertencer, inclusive, a familiares do
suplicado Felipe. Transitado em julgado (fls.235/237), adveio a execução, a partir (fls.239), gerando celeuma/contenda quanto ao
valor do imóvel R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atribuído pelo suplicado e R$ 41.720,00 (quarenta e um mil reais e setecentos e vinte
centavos) estimado pela autora (fls.255, 258/259, 269, 273/274 e 276). O suplicado até já providenciou o depósito judicial (fls.261),
representando 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da autora, do que esta discorda (fls.263 e
276). Assim, adoto como valor do imóvel, a média dos valores apresentado pelas partes (R$ 30.000,00 + 41.720,00 ÷ 2) que
resulta em R$ 35.860, 00.
Deve, pois, o suplicado providenciar o complemento do depósito, considerando-se o crédito já efetuado (fls.261) e, fica, de logo,
autorizando a expedição de alvará para o resgate, em favor da autora. E, sendo feita a complementação, com base no valor
adotado acima, o alvará já fica, logo, também autorizado. Sem prejuízo, e em cumprimento à sentença e ao acórdão já relatados,
intime-se a autora a desocupar o imóvel questionado, Rua da União, n.º 05 - Vila dos Nobres - Parque Timbiras - São Luís Maranhão, em 10 (dez) dias, sob pena de afastamento coercitivo e a consequente imissão de posse. Cumpra-se. Intimem-se. São
Luís, 13 de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito - 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 9249-36.2011.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: DANIELLE MARIA SELARES GALVÃO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º MAISE GRACÊS FEITOSA (OAB 5427)
REQUERIDO (A): ALTAMIR MIRANDA DE ALMEIDA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º ADALBERTO RIBAMAR BARBOSA GONÇALVES (OAB 973) E DR.º ROBERT
FREDERICO SILVA FONTOURA (OAB 6497)
(...). Intime-se a exeqüente para apresentar demonstrativo atualizado da dívida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14
de março de 2013. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara de Família.
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PROCESSO N.º 32682-74.2008.8.10.0001
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
REQUERENTE: ROSANGELA SANTOS FREITAS
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO (A): ELINEUTON DOS SANTOS CASTRO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º RAONI FERREIRA PRAZERES (OAB 10247)
Vistos em correição. Reconsidero o despacho de fls. 70, para conceder a isenção das custas (assistência judiciária), face o pleito
de fls. 67, sem prejuízo do pagamento da pensão alimentícia, ficando a critério da alimentanda/autora a reclamação quanto a
possível inadimplência. Arquive-se, oportunamente. Intimem-se. São Luís (MA), 15 de março de 2013. Dr. Marcelino Chaves
Everton, Juiz de Direito da 2.ª Vara da Família.
Está conforme o original. Dou fé.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
SEGUNDA SECRETARIA DE FAMÍLIA.
JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELINO CHAVES EVERTON.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DR.ª FANNY DE SOUSA BRANDES E SARAH ALBUQUERQUE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIA JUDICIAL: ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES, SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.
PROCESSO N.º 2299-79.2009.8.10.0001
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE
REQUERENTE: IVETE DE JESUS LINDOSO CAMPOS
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º MANUEL XIMENES NETO (OAB 6229)
REQUERIDO (A): CLAUDIA MARIA ROJAS DE OLIVEIRA E NELSON ROJAS DE CARVALHO E SERGIO ROJAS DE
CARVALHO
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DR.º FLAVIA VARÃO OLIVEIRA (OAB 6458) E DR.º FRANCISCO JOSÉ RAMOS DA
SILVA (OAB 2681)
É o relatório. Decido. Apreciando a legislação que regula a matéria, tem-se que a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º,
reconhece a união estável como entidade familiar, consagrando a ela todos os direitos advindos do status familiae. A Lei 9.278/96,
que regulamentou tal artigo, define união estável como a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher,
estabelecida com objetivo de constituição de família (artigo 1º). Pelo que consta dos autos, o de cujus Cid Rojas Américo de
Carvalho era casado com Cléa Maria Carneiro Rojas de Carvalho, até o seu falecimento, ocorrido no dia 28 de outubro de 2004,
conforme certidão de óbito de fls. 14. Em casos desse jaez, o próprio Código Civil impõe que não seja reconhecida a união estável:
Art. 1.521. Não podem casar: VI - as pessoas casadas. Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família. § 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do
inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Quanto ao assunto, a representante do
Ministério Público, manifestou-se nos seguintes termos: "Todavia, pelo material probatório apresentado, constata-se que o falecido
era casado até o seu falecimento, ocorrido no dia 28 de outubro de 2004, conforme certidão de óbito de fls. 14, anexada pela
própria autora. Portanto, a união estável em epígrafe não se configurou. Dessa forma, a união mantida entre a demandante e o de
cujus não era revestida dos elementos comuns ao casamento, ou seja, coabitação, dever de fidelidade e lealdade, assim como de
mútua assistência, por ser o falecido casado, vindo a concluir que a aludida relação constituía concubinato (art. 1.727, CC)." Isto
posto, ante as provas colhidas dos autos, e louvando-me do parecer ministerial, que acato e integra esta decisão, julgo
improcedente o pedido de Ivete de Jesus Lindoso Campos, nos termos do artigo 1.723, § 1ª, do Código Civil. Arquive-se,
oportunamente e sob as cautelas legais. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 22 de fevereiro de 2013.
Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 5026-06.2012.8.10.0001
AÇÃO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: HILTON SILVA
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º HERONICE DO CARMO FRANÇA (OAB 2705)
REQUERIDO (A): ROSANGELA SANTOS SALES
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A): DEFENSORIA PÚBLICA
Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, intentada por HILTON SILVA, através de advogado
constituído, em face de ROSÃNGELA SANTOS SALES todos qualificados nos autos. Em suma, o autor alegou e comprovou que
na Ação declaratória de reconhecimento de união estáve l- Processo n°37840- 40/ 2010- resultou a prestação alimentícia a que
está obrigado, no percentual de 55% (cinqüenta e cinco por cento), em favor de sua filha DANYELLE SANTOS SALES SILVA
(fls.05). Declarou que a filha menor, a quem presta alimentos, encontrava-se morando com o mesmo, e por isso requereu a
exoneração dos alimentos e dos encargos referentes ao apartamento, uma vez que não estava sendo usado para o propósito
inicial. Determinada a citação da requerida (fls.17), que depois de tentada na forma pessoal, sem obter êxito (fls.20/21/23), foi feita
via edital (fls.24/25), decorrendo o prazo sem manifestação, sendo decretada a sua revelia (fls.26/27). Intervenção do Curador
Especial (fls. 34 a 37). Parecer do Ministério Público (fls.39 a 41). Por considerar-se necessária uma melhor instrução, foi
designada audiência de instrução e julgamento (fls.42/43). Na referida audiência (fls.50), o autor informou que a menor DANIELLE
SANTOS SALES SILVA voltou a residir com a mãe, razão pela qual está desistindo da presente ação, do que não se opôs a
Curadoria especial. Pelo exposto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, de acordo com o pedido de desistência do
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autor, respaldado no art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Oportunamente, e sob as cautelas legais, arquive-se, com as
anotações de praxe. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 26 de fevereiro de 2013. Marcelino Chaves
Everton, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.
PROCESSO N.º 17613-60.2012.8.10.0001
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
REQUERENTE: NORMA MARIA RIBEIRO SANTOS
ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE: DR.º RAPHAEL SANTOS QUEIROZ (OAB 9029)
(...) É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, reconhece a união estável como entidade familiar,
consagrando a ela, portanto, todos os direitos advindos do status familiae. Ademais, o artigo 1.º da Lei n.º 9.278/96 define o que
seja a união estável e define os requisitos para a sua formação: Art. 1.º É reconhecida como entidade familiar a convivência
duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. À luz do artigo
1.723 do Código Civil, reconhece-se a união estável entre o homem e a mulher, desde que essa convivência seja pautada numa
relação duradoura e contínua, tendo como objetivo a formação de uma família. Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família. Ora, a convivência marital entre a autora Norma Maria Ribeiro Santos e o de cujus José Mauro Alves de
Queiroz restou evidenciada pelos depoimentos colhidos em audiência, conforme termo de fls. 24/25, onde as testemunhas
confirmaram a existência da união estável. Isto posto, ante as provas colhidas dos autos, e ainda o parecer ministerial favorável,
que integra essa decisão, com fulcro nos artigos 226, § 3º, da Constituição Federal, 1º, da Lei 9.278/96, 1.723 do Código Civil e 4º,
I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para reconhecer e declarar a união estável entre Norma Maria Ribeiro
Santos e José Mauro Alves de Queiroz, pelo período alegado na inicial, qual seja, 29 (vinte e nove) anos, para que produza todos
os efeitos legais, aplicando-se o artigo 269, I do Código de Processo Civil. Arquive-se, oportunamente e sob as cautelas legais.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 16 de agosto de 2012. Marcelino Chaves Everton, Juiz de Direito da
2ª Vara de Família.
Está conforme o original. Dou fé.
São Luís (MA), 18 de março de 2013.
ROBERVÂNIA MOREIRA ALVES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMÍLIA.

Quarta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA
COMARCA DE SÃO LUIS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO
4º CARTÓRIO DE FAMÍLIA DA CAPITAL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR Drª. ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO
PROMOTORA DE JUSTIÇA Dra. MARIA DO SOCORRO VIEGAS LEITE
PROMOTOR DE JUSTIÇA Dr. GIORGIONNI MATOS LAUANDE
SECRETÁRIO JUDICIAL Dr. DANIEL PEREIRA BARROS
RESENHA ATO ORDINATÓRIO:
Proc. Nº 41469-53.2012.8.10.0001. AÇÃO: REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Aut. CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA.
Adv(s). Dr(s). ROMUALDO SILVA MARQUINHO. Req. NADNA ROSE SERRA MENDES, Rep. seus filhos. Adv(s). Dr(s). JOSÉ
AUGUSTO GABINA DE OLIVEIRA. CERTIFICO que a Contestação de fls. 26/62 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE fls.
26/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados para
apresentar a RÉPLICA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 14 dias do mês de março do ano de
2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS, Secretário
Judicial da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 45985-19.2012.8.10.0001. AÇÃO: DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS. Aut. JOSÉ
MIRTON MOURA DE OLIVEIRA. Adv(s). Dr(s). ALMIR CAMPOS CANTANHEDE. Req. WILMAR SANTNA GOLTZMAN. Adv(s).
Dr(s). TACYARA CARVALHO DUARTE. CERTIFICO que a Contestação de fls. 20/24 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE
fls. 20/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados
para apresentar a RÉPLICA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 14 dias do mês de março do
ano de 2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS,
Secretário Judicial da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 50149-27.2012.8.10.0001. AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. Aut. RAIMUNDA ELOIDE
CORREIA, Rep. seu filho. Adv(s). Dr(s). JOANA DAMASCENO PINTO LIMA, LÍSIA MARIA PEREIRA GOMES, MARIA DO
PERPÉTUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO E OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST). Req. VALDEMIRO ARAÚJO.
Adv(s). Dr(s). FÁBIO OLIVEIRA MOREIRA. CERTIFICO que a Contestação de fls. 16/21 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE
em fls. 16/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados
para apresentar a Réplica. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 12 dias do mês de março do ano
de 2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS, Secretário
Judicial da 4ª Vara de Família.
São Luís, 18 de março de 2013.
DANIEL PEREIRA BARROS
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Secretário Judicial da 4ª Secretaria de Família.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA
COMARCA DE SÃO LUIS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO
4º CARTÓRIO DE FAMÍLIA DA CAPITAL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR Drª. ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO
PROMOTORA DE JUSTIÇA Dra. MARIA DO SOCORRO VIEGAS LEITE
PROMOTOR DE JUSTIÇA Dr. GIORGIONNI MATOS LAUANDE
SECRETÁRIO JUDICIAL Dr. DANIEL PEREIRA BARROS
RESENHA ATO ORDINATÓRIO:
Proc. Nº 41469-53.2012.8.10.0001. AÇÃO: REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Aut. CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA.
Adv(s). Dr(s). ROMUALDO SILVA MARQUINHO. Req. NADNA ROSE SERRA MENDES, Rep. seus filhos. Adv(s). Dr(s). JOSÉ
AUGUSTO GABINA DE OLIVEIRA. CERTIFICO que a Contestação de fls. 26/62 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE fls.
26/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados para
apresentar a RÉPLICA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 14 dias do mês de março do ano de
2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS, Secretário
Judicial da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 45985-19.2012.8.10.0001. AÇÃO: DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS. Aut. JOSÉ
MIRTON MOURA DE OLIVEIRA. Adv(s). Dr(s). ALMIR CAMPOS CANTANHEDE. Req. WILMAR SANTNA GOLTZMAN. Adv(s).
Dr(s). TACYARA CARVALHO DUARTE. CERTIFICO que a Contestação de fls. 20/24 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE
fls. 20/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados
para apresentar a RÉPLICA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 14 dias do mês de março do
ano de 2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS,
Secretário Judicial da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 50149-27.2012.8.10.0001. AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. Aut. RAIMUNDA ELOIDE
CORREIA, Rep. seu filho. Adv(s). Dr(s). JOANA DAMASCENO PINTO LIMA, LÍSIA MARIA PEREIRA GOMES, MARIA DO
PERPÉTUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO E OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST). Req. VALDEMIRO ARAÚJO.
Adv(s). Dr(s). FÁBIO OLIVEIRA MOREIRA. CERTIFICO que a Contestação de fls. 16/21 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE
em fls. 16/verso. Portanto, de ordem da MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados
para apresentar a Réplica. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 12 dias do mês de março do ano
de 2013. Eu, Secretário Judicial, Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS, Secretário
Judicial da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 48966-21.2012.8.10.0001. AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. Aut. MÁRCIA CRISTINA
MEDEIROS AMORIM, Rep. sua filha. Adv(s). Dr(s). JOANA DAMASCENO PINTO LIMA, LÍSIA MARIA PEREIRA GOMES,
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO E OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST). Req. DAVID
SILVA VERAS. Adv(s). Dr(s). EDUARDO FLORIANO DE CARVALHO FILHO e PAULO ROBERTO CARVALHO MARTINS.
CERTIFICO que a Contestação de fls. 19/34 foi protocolada TEMPESTIVAMENTE em fls. 19/verso. Portanto, de ordem da
MM. Juíza de Direito que o Requerente seja intimado através dos seus advogados para apresentar a Réplica. Dada e
passada a presente certidão, nesta cidade de São Luís, aos 18 dias do mês de março do ano de 2013. Eu, Secretário Judicial,
Subscrevi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (Ass.) DANIEL PEREIRA BARROS, Secretário Judicial da 4ª Vara de Família.
São Luís, 18 de março de 2013.
DANIEL PEREIRA BARROS
Secretário Judicial da 4ª Secretaria de Família.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA
COMARCA DE SÃO LUIS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO
4º CARTÓRIO DE FAMÍLIA DA CAPITAL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR DRª. ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO
PROMOTORA DE JUSTIÇA Dra. MARIA DO SOCORRO VIEGAS LEITE
PROMOTOR DE JUSTIÇA Dr. GIORGIONNI MATOS LAUANDE
SECRETÁRIO JUDICIAL Dr. DANIEL PEREIRA BARROS
RESENHAS:
Proc. Nº 2154-81.2013.8.10.0001. AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Aut. MARIA ELINALDA DIAS FERREIRA, Rep. seus
filhos. Adv(s). VALDENIO NOGUEIRA CAMINHA, ANA CAROLINA CRUZ CARDOSO, ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA,
BRUNO ROCIO ROCHA e OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA UNDB). Req. JOSÉ IRAN DA SILVA ARAÚJO. DESPACHO: Em
face da Certidão de fls. 15, intimem-se os Exequentes, através de seus advogados, para informar o correto endereço do Executado
ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Int. São Luís,
05 de março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de
Família.
Proc. Nº 9051-96.2011.8.10.0001. AÇÃO: ALIMENTOS. Aut. ELENICE SILVA MACEDO COSTA, Rep. sua filha. Adv(s). Dr(s).
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ALEXANDER RODRIGUES FERREIRA, LIVIA FRANCIOSCA ROMA REIS e LUANA CELINA LEMOS DE MORAES. Req. ALAN
CARNEIRO DA SILVA. DESPACHO: Intime-se a Autora, através de seus advogados, para informar o correto endereço do
Requerido e se estão sendo efetuados os descontos referentes aos alimentos provisórios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção e arquivamento do processo. Int. São Luís, 08 de março de 2013. (Ass) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza
de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 10086-57.2012.8.10.0001. AÇÃO: ALIMENTOS. Aut. FRANCINETE BATISTA, Rep. seus filhos. Def. Público. Dr(s).
SÍLVIA REGINA PEREIRA MARTINS. Req. JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA. DESPACHO: Face a manifestação da Defensora
Pública às fls. 27/28, designo a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de Abril de 2013, às 09:00 horas.
Determino o comparecimento pessoal das partes para interrogatório. As testemunhas deverão ser apresentadas
independentemente de instrução. Cientifique-se ao ilustre Representante Ministerial. Intime-se. São Luís, 16 de janeiro de 2013.
(Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. 13214-85.2012.8.10.0001. AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO. Aut. GERALDO CANTANHEDE MAGALHÃES. Adv(s). Dr(s).
FRANCISCO GOMES DE MORAIS, ÁLVARO ABRANTES DOS REIS, SORMANI KENJI ERICEIRA TANAKA E OUTROS
(ESCRITÓRIO ESCOLA DO UNICEUMA). Req. ELIANE MENDONÇA MAGALHÃES. DESPACHO. Defiro parcialmente o pedido
de fls. 38. Determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, findo o prazo sem manifestação, intime-se o
Autor pessoalmente para dizer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, e/ ou
cumprir a diligência anteriormente designada que determina o fornecimento do endereço atualizado da Requerida, sob pena de
extinção e arquivamento (art. 267, III, §1º do CPC). Intime-se. São Luís, 28 de fevereiro de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO
PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 35253-76.2012.8.10.0001. AÇÃO: ALIMENTOS. Aut. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO, Rep. sua filha.
Adv(s). Dr(s). LUIZ ROBERTO DE MENEZES GOMES, PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA e outros. Req.
ROBERTO CARLOS REIS SILVA. Adv(s). Dr(s). MARIA DE JESUS PEREIRA GOUVEIA. DESPACHO: Intime-se a Autora, por
seus advogados, para se manifestar a respeito da Contestação e documentos apresentados às fls. 33/44, no prazo de 10 (dez)
dias. Após, vista ao Ministério Público Estadual para a manifestação em 10 (dez) dias. Int. São Luís, 27 de fevereiro de 2013.
(Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 4447-24.2013.8.10.0001. AÇÃO: DIVÓRCIO C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS. Aut. FRANCISCO JEFERSON ARAÚJO
TELES. Adv(s). Dr(s). EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA. Req. JOSANA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA TELES.
DESPACHO: Defiro a assistência judiciária gratuita. Designo o dia 03 / 04 / 2013, às 11:00 horas, para realização da audiência de
Conciliação. Cite-se a Requerida, para comparecimento, cientificando-a de que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação
começará a fluir a partir da audiência acima aprazada, independentemente da mesma ser ou não realizada, caso seja infrutífera
uma solução amigável. Intime-se o autor para comparecimento na audiência acima designada. Reservo-me o direito de apreciar o
pedido de liminar após a audiência acima designada. Intimem-se. Cientifique-se ao Ilustre Representante Ministerial. São Luís
(MA), 28 de Fevereiro de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª
Vara de Família.
São Luís, 18 de março de 2013.
DANIEL PEREIRA BARROS
Secretário Judicial da 4ª Secretaria de Família.
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PROMOTORA DE JUSTIÇA Dra. MARIA DO SOCORRO VIEGAS LEITE
PROMOTOR DE JUSTIÇA Dr. GIORGIONNI MATOS LAUANDE
SECRETÁRIO JUDICIAL Dr. DANIEL PEREIRA BARROS
RESENHAS:
Proc. Nº 9343-57.2006.8.10.0001. AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Aut. FRANCISCO RICARDO RODRIGUES DE
ARAÚJO CORREA, Rep. por sua genitora CLAUDILENE RODRIGUES DE ARAÚJO. Adv(s). Dr(s). CLÁUDIO ROBERTO
ARAÚJO SANTOS. Req. JACKSON SOUZA CORREA. Adv(s). Dr(s). LUIZ AMÉRICO HENRIQUE DE CASTRO. DESPACHO:
Intime-se o Exequente, através de seu advogado, para se manifestar a respeito da Certidão de fls. 272, no prazo de 05 (cinco)
dias. Int. São Luís, 14 de março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo
pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 8216-21.2005.8.10.0001. AÇÃO: DECLARATÓRIA. Aut. LUZIA OLIVEIRA ARAÚJO. Adv(s). Dr(s). MAGNO DE
MORAES – OAB/MA 4498. DESPACHO: Em face da Certidão suso, a MM. Juíza redesignou a audiência de Conciliação,
Instrução e Julgamento para o dia 24 de Abril do corrente ano, às 10h30min, devendo as testemunhas serem apresentadas em
banca. Int. São Luís, 20 de fevereiro de 2013. (Ass) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar
Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 36917-16.2010.8.10.0001. AÇÃO: GUARDA JUDICIAL. Aut. ROSANA CARDOSO DOS SANTOS. Def. Público do
Estado do Ceará. Dr(s). MARIA DE PAULA CARVALHO BRASIL. Req. JOSÉ NINA FILHO. DESPACHO: Designo a Audiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 451 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
de Conciliação para o dia 06 de maio de 2013, às 09:30hs. Determino o comparecimento pessoal das partes para interrogatório.
As testemunhas deverão ser apresentadas independentemente de instrução. Cientifique-se ao ilustre Representante Ministerial.
Int. São Luís, 04 de Fevereiro de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo
pela 4ª Vara de Família.
Proc. 5338-79.2012.8.10.0001. AÇÃO: DECLARATÓRIA DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE
VISITAS E ALTERAÇÃO DE GUARDA. Aut. VALÉRIO MONTEIRO NETO. Adv(s). Dr(s). KÁTIA MARIA DE ALMEIDA
RIBEIRO. Req. SÍLVIA MARIA MOTA DINIZ. Adv(s). Dr(s). CELSO HENRIQUE ANCHIETA DE ALMEIDA. DESPACHO. Após
análise dos autos, verifico que a assistência judiciária deferida às fls. 28/31, foi deferida equivocadamente, uma vez que o Autor
não fez qualquer requerimento neste sentido, bem como, recolheu as custas processuais. Isto posto, torno sem efeito o
deferimento da assistência judiciária gratuita deferida em favor do Autor às fls. 28/31. Designo Audiência de Conciliação para o dia
22 de abril de 2013, às 15:00 horas. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados. Notifique-se o Ministério Público. São
Luís, 12 de abril de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara
de Família.
Proc. Nº 32247-32.2010.8.10.0001. AÇÃO: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA
DE BENS. Aut. MARIA DA GRAÇA COSTA CAMPOS. Adv(s). Dr(s). CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARVALHO. Req.
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA. Adv(s). Dr(s). ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA e MARIA DE JESUS LIMA SOUZA.
DESPACHO: Conheço de ambos os Embargos e rejeito-os, pelos motivos que passo a expor. Analisando a sentença, entendo que
não prospera a alegação da Embargante acerca da ocorrência de omissão na apreciação do acervo probatório relativo à divisão de
bens, já que a referida decisão aprecia de forma direta os elementos de prova produzidos durante a instrução processual,
conforme se infere do trecho de fls. 186/188. Desta forma, o fato da Embargada não concordar com a apreciação do Órgão
Julgador não representa fundamento suficiente para configurar omissão, conforme deseja a mesma. Logo, não há reparo a ser
realizado na sentença. Ademais, entendo que não ocorreu qualquer omissão na decisão guerreada, pois, descabe a utilização dos
embargos para modificação do mérito, restando a tal figura recursal, apenas a integração dos julgados. Desta forma, deve ser
utilizado outro meio recursal, quando almejado por qualquer das partes a modificação do entendimento esposado na sentença,
com reanálise de provas, como no caso sob em questão, em que a Embargante quer que seja reaberta a instrução processual,
com apresentação de novas provas, apesar de já devidamente julgada a ação. Logo, o simples inconformismo com a opção do
Juízo pela fundamentação apresentada por uma das partes, sendo esta totalmente desfavorável à sua pretensão, não enseja a
integração de julgado pela ocorrência de omissão e, consequentemente, a interposição dos presentes Embargos. Neste sentido
decidem nossos tribunais, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO QUE SOFRERAM PERDAS SALARIAIS IDÊNTICAS ÀS
DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO. DIFERENÇA. CABIMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer
obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer
em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. 2. Hipótese em que a irresignação do embargante resume-se ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a
interposição dos presentes embargos. 3. Tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, firmado a
compreensão no sentido de que a diferença seria também devida aos embargados, servidores públicos do Poder Executivo, uma
vez que sofreram as mesmas perdas dos servidores do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário, rever tal
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ. EARESP - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1009219. Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA. Quinta
Turma. DJE DATA:03/11/2008). No mais, entendo que o documento acostados às fls. 201, refere-se a fato anterior à sentença, em
que pese ter sido produzido após a decisão de mérito, não podendo, portanto, ser considerado fato novo. Logo, como os
Embargos de Declaração servem apenas como meio formal de integração de julgados, não comportando espaço para a
rediscussão de matéria já apreciada, entendo que o supracitado documento deve ser desentranhado dos autos, pois se trata de
inovação no mérito já decidido, esta incabível em sede de embargos, sob pena de subversão de toda a ordem processual. Neste
sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. EFEITOS INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. 1. A existência de omissão no acórdão deve ser sanada por embargos de declaração antes da interposição de
qualquer outro recurso, inclusive embargos infringentes. 2. A juntada de documentos novos é admissível - e deve ser considerada
no julgamento - desde que se pretenda provar fatos ocorridos depois dos já articulados. 3. Normalmente os embargos de
declaração não comportam efeitos infringentes. Trata-se de apelo de integração, não de substituição. (STJ. EDRESP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 439420. TERCEIRA TURMA. Relator: HUMBERTO GOMES DE
BARROS. DJ DATA:15/08/2005 PG:00300). Acrescente-se que o pedido constante na petição de fls. 49 sequer pode ser
analisado, uma vez que já resta precluso o direito de ampliar o objeto dos presentes Embargos de Declaração em decorrência do
transcurso do prazo legal para interposição do recurso. No mais, persiste a sentença tal com está lançada. Determino a Secretária
Judicial que desentranhem dos autos os documentos de fls. 201. Em relação ao pleito constante nas petições de fls. 213 e
214/218, entendo não há como se falar em fraude a execução quando ainda não iniciado qualquer atividade de excussão do
patrimônio do devedor, bem como, não existir substrato probatório dos fatos alegados pela Autora capazes de se amoldarem ao
previsto no artigo 593, do Código de Processo Civil. Int. São Luís/MA, 29 de janeiro de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO
PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar da 4ª Vara de Família.
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Proc. Nº 36976-33.2012.8.10.0001. AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Aut. IDELCIR SILVA SARAIVA, Rep. sua filha.
Adv(s). Dr(s). MATINHO CELINO DE OLIVEIRA. Req. NILSON COSTA PINHEIRO. Adv(s). Dr(s). RAONI FERREIRA
PRAZERES. DESPACHO: Determino que se proceda à publicação do despacho de fls. 37, com o fim de que o prazo de 10 (dez)
dias para a autora informar o novo endereço do requerido possa ter início. Atente-se para o fato de que IDELCIR SILVA SARAIVA
não compõe mais o polo ativo da presente ação, tendo em vista o despacho de fls. 22 que determinou a emenda e a petição de fls.
25 que cumpriu a determinação. São Luís, 07 de Março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de
Direito Auxiliar da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 42453-37.2012.8.10.0001. AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Aut. LÍVIA TERESA MOREIRA RIOS, Rep. seus
filhos. Adv(s). Dr(s). RAIMUNDO FERREIRA MARQUES, TERESINHA DE FÁTIMA MARQUES VALE e JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES. Req. GILMAR MOREIRA DA SILVA. Adv(s). Dr(s). VALBER MUNIZ. DESPACHO: Em face da Certidão suso, determino
abertura de prazo de 05 (cinco) dias para a parte requerente, através de seu advogado, manifestar, se ainda tem interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Int. São Luís, 24 de Janeiro de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER
LAGO, Juíza de Direito Auxiliar da 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 50538-12.2012.8.10.0001. AÇÃO: DIVÓRCIO. Aut. DEBORA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA SOUSA SILVA. Adv(s).
Dr(s). JOANA DAMASCENO PINTO LIMA, LÍSIA MARIA PEREIRA GOMES, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MACIEL DE
CARVALHO E OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST). Req. ANTONIO CARLOS SILVA JÚNIOR. DESPACHO: Intime-se a
Autora, através de seu advogado, para se manifestar a respeito da Certidão e documentos de fls. 34/36, no prazo de 05 (cinco)
dias. Int. São Luís, 14 de março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar da 4ª Vara de
Família.
Proc. Nº 18940-74.2011.8.10.0001. AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. Aut. HÉLBIA REGINA
ALVES BORGES. Adv(s). Dr(s). JOANA DAMASCENO PINTO LIMA, LÍSIA MARIA PEREIRA GOMES, MARIA DO PERPÉTUO
SOCORRO MACIEL DE CARVALHO E OUTROS (ESCRITÓRIO ESCOLA DO CEST). Req. RICCIO GIUSEPPE. DESPACHO:
Intimem-se a Autora, através de seus advogados, para que prazo de 15 (quinze) dias, supra as omissões apontadas na certidão de
fls. 17. Int. São Luís, 15 de março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar da 4ª Vara
de Família.
Proc. Nº 38452-09.2012.8.10.0001. AÇÃO: RESTABELECIMENTO C/C DECLARATÓRIA. Aut. MARIA FERNANDA FROHLICH.
Adv(s). Dr(s). LIANA KERLEY M. NUNES DOS SANTOS e LIDIANE SOEIRO CUTRIM. Req. LETÍCIA FROHLICH PADILHA.
Adv(s). Dr(s). THALMOM COSTA SILVA DE MENESES. DESPACHO: Em face da Certidão de fls. 63, intime-se a Autora, através
de seus advogados, para informar o correto endereço do requerido CIRO DE PAIVA PADILHA ou requerer o que entender de
direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Int. São Luís, 14 de março de 2013. (Ass.)
ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 7851-83.2013.8.10.0001. AÇÃO: EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Aut. ANTONIO DE BRITO RAPOSO
FILHO. Adv(s). Dr(s). MARIA JOSÉ DIAS SANTIAGO, ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE. Req. JOÃO LUCAS COSTA
NUNES e ANA THALYA COSTA NUNES. DESPACHO. Intime-se a parte Autora, através de seu Advogado, para emendar a inicial
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com o fim de juntar aos autos a cópia da sentença que fixou os
alimentos definitivos, assim como, informar o endereço da parte requerida, com o fim de melhor instruir o feito. Int. São Luís, 14 de
março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela 4ª Vara de Família.
Proc. Nº 52340-45.2012.8.10.0001. AÇÃO: ALIMENTOS. Aut. NONATA ILEILDES ALVES BARBOSA, Rep. sua filha. Def.
Público. Dr(s). SÍLVIA REGINA PEREIRA MARTINS. Req. VALDIR ANGELO PINHEIRO. DESPACHO. A MM. Juíza redesignou
a audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2013 às 15 horas e 30 minutos, ficando desde logo os presentes intimados.
Int. São Luís, 06 de março de 2013. (Ass.) ANDRÉA FURTADO PERLMUTTER LAGO, Juíza de Direito Auxiliar Respondendo pela
4ª Vara de Família.
São Luís, 19 de março de 2013.
DANIEL PEREIRA BARROS
Secretário Judicial da 4ª Secretaria de Família.

Quinta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa
PROCESSO: 26339-23.2012.8.10.0001 (281932012)
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTES: M A dos S e M A dos S
REPRESENTANTE LEGAL: Cirene das Mercês Maciel Almeida
Advogadas: Rosemere de Freitas Barros OABMA 3553, Marise Abdalla OABMA 5504
EXECUTADO: José de Ribamar Marques Santos
DECISÃO
Cirene das Mercês Maciel Almeida, representando seus filhos Marcela Almeida dos Santos e Marcos Almeida dos Santos, invocou
a tutela jurisdicional por meio da presente ação de execução de pensão alimentícia, ajuizada em desfavor de José de Ribamar
Marques Santos, com fundamento nos arts. 732 e 733 do Código de Processo Civil, sob alegação de que este é devedor do valor
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de R$ 1.866,00 (mil oitocentos e sessenta e seis reais).
Em cumprimento ao despacho de fls. 32, os exequentes apresentaram planilha demonstrativa do débito atualizado, no valor de
1.932,61 (mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), referente aos meses de março a maio de 2012.
Conforme se vê às fls. 40/42, o requerido deixou de adimplir o débito no prazo legal, embora regularmente citado para fazê-lo,
acrescido de pagamento de honorários advocatícios, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garanta da
execução, nos termos do art. 652 e 652-A do CPC.
Ante a falta de pagamento da dívida, os exequentes foram intimados para nomear bens à penhora para garantia da presente
execução, no entanto, apresentam petição de fls. 46/47, por meio da qual postulam a expedição de mandado de prisão em
desfavor do executado.
Pois bem. Passo à análise do pedido de prisão do executado.
Sabe-se que cabe ao credor, quando do ajuizamento da execução de alimentos, optar pela forma procedimental a ser seguida (art.
615, I, do CPC), se com a cominação de constrição patrimonial (art. 732) ou pessoal (art. 733).
De uma atenta análise da petição inicial, verifica-se que a presente ação executiva foi ajuizada tendo como fundamento tanto o art.
732 quanto o art. 733. Ainda na peça inicial, a autora requer a citação do executado para pagar quantia certa, referente ao
inadimplemento da obrigação alimentar dos meses de março/2012, abril de 2012 e maio/2012, pelo rito previsto no art. 733. Além
disso, facilmente se constata que a autora requer a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de acordo
com as regras quer regem a execução por quantia certa contra devedor solvente (art. 652-A), as quais são aplicadas ao rito
expropriatório, por expressa previsão do próprio art. 732.
Nesse contexto, entendo que a presente demanda executiva não comporta o pretendido decreto de prisão do executado. Explico.
Primeiramente, devo consignar que, de acordo com o que preconiza a Súmula 309 do STJ, “ O débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem
no curso do processo.”
Assim, considerando que a presente ação executiva foi ajuizada em 05.07.2012 (fl.12), ainda que a exequente tivesse optado de
forma clara e direta, não seria possível seguir o rito previsto no art. 733 do CPC, porquanto o objeto da presente execução não
engloba as três prestações anteriores àquela data, além das que se vencerem no curso do processo, mas tão somente a quantia
certa referente aos meses de março/2012, abril de 2012 e maio/2012 (fls. 30/31e 36/37).
Ademais, ad argumentandum tantum, não soa razoável, à luz do princípio constitucional do contraditório, impor prisão ao
executado que foi citado para pagar o débito sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia da dívida (fls.
40/42), acrescido do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 652-A, conforme requerido na inicial.
Pelas considerações expostas, INDEFIRO, pois, o pedido de prisão formulado às fls. 46/47, devendo a presente demanda
executiva prosseguir pelo rito previsto para a execução por quantia certa contra devedor solvente, conforme determina o art. 732
do CPC.
Intime-se a representante legal dos exeqüentes, através de suas advogadas, para se manifestar sobre os termos da certidão
lavrada às fls. 42, no prazo de 05 (cinco) dias, por conseguinte, nomear bens à penhora, para garantia da presente execução.
Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 15 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito Titular da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 18232-87.2012.8.10.0001
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
EXEQUENTES: Marcos Antonio Amaral Azevedo e Franciane Ribeiro Silva Azevedo
ADVOGADOS: Marcos Antonio Amaral Azevedo OAB/MA 3665 e Franciane Ribeiro Silva Azevedo OAB/MA 8447
EXECUTADO: Luciano Piroscia
ADVOGADOS:Kate Guerreiro Teixeira OABMA 7205
DESPACHO
Intimem-se os exequentes, para se manifestar sobre os termos da certidão exarada às fls.60, em 05 dias.
São Luís, 15 de Março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 23710-18.2008.8.10.0001
AÇÃO: Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal de Fato Com Medida Cautelar c/c Pensão Alimentícia
REQUERENTE: Milene Freitas Coelho
ADVOGADO: Raimundo de Almeida Ribeiro OAB/MA 5898
REQUERIDO: Rogério Araújo Pereira Fortes
DESPACHO
Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da autora, conforme requerido na inicial, em razão do que consta na petição
acostada às fls.609.
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Intime-se
São Luís, 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº. 2531-52.2013.8.10.0001
AÇÃO: ALIMENTOS C/C DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE: C C B
REPRESENTANTE LEGAL: Maria da Paixão Santos Correa
ADVOGADO: Celso Antonio Botão Carvalho OAB/MA 7915
REQUERIDO: Mário Nogueira Braga Neto
DESPACHO
Intime-se a representante legal do requerente, através do seu advogado, para emendar a inicial nos termos do art. 283 do CPC c/c
art. 2º da Lei nº 5478/68 - Lei de Alimentos (carrear para os autos cópia da Certidão de Nascimento do requerente) no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de ser indeferida.
São Luís, 15 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 51243-10.2012.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: W L de O L
REPRESENTANTE LEGAL: Wagner de Oliveira Lima
ADVOGADO: José Murilo de Souza Júnior OAB/MA 5.026
EXECUTADA: Elisete de Silva Oliveira
ADVOGADO: Bruno Francisco Lima Oliveira OAB/MA 11012
DESPACHO
Intime-se o requerente, através do seu advogado, para se manifestar sobre os termos da petição de fls.15 / 19 e demais
documentos que a instrui, em 10 dias.
São Luís, 15 de Março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 51763-67.2012.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: E G da S A.
REPRESENTANTE LEGAL: Gabriela Silva da Silva
ADVOGADO: Gilberto de Sousa Pinheiro OAB/MA 11.124
EXECUTADO: Edson Andrade Silva
DESPACHO
Intime-se o requerente, através do seu advogado, para se manifestar sobre certidão de fls.17, indicando endereço atualizado do
executado, no prazo de 05 dias.
São Luís, 15 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 3205-30.2013.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: D S V
REPRESENTANTE LEGAL: Maria Denilma Santos
ADVOGADO: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3984, Thales da Costa Lopes
OAB/MA 6512, José Rodrigues Júnior OAB/MA 7979, Maria do Perpetuo Socorro Maciel De Carvalho OAB/MA 3983, Marcos
George Andrade Silva OAB/MA 6.635, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10329
EXECUTADO: Antonio Augusto Diniz Veras
Vistos, etc...
Maria Denilma Santos, representando a infante Brenda Santos Veras, ajuizou a presente Ação Execução de Alimentos em
desfavor de Antonio Augusto Diniz Veras, ambos qualificados na inicial.
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Aduz, em síntese, que em razão de acordo entabulado em 03 de janeiro de 2002, ficou estabelecido que o executado pagaria
pensão alimentícia no valor correspondente a 01 salário mínimo em favor da exequente, até o dia 05 de cada mês mais o
pagamento de plano de saúde e transporte escolar.
Salienta que o executado não vem cumprindo com sua obrigação desde janeiro do ano de 2011 e o valor das parcelas em atraso
até outubro de 2012 é no montante de R$ 14.038,94 (quatorze mil trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).
Por fim, requer a citação do executado para efetuar o pagamento da divida exequenda, sob pena de serem penhorados os seus
bens nos termos dos arts. 655 c/c 732 do CPC.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que fora determinada a intimação da advogada da exequente para juntar cópia da sentença que
homologou os termos do acordo do Divórcio que fixou os alimentos em favor da exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção da execução, fls. 15, contudo, esta não atendeu ao comando judicial, conforme certificado às fls. 18.
Dessa forma, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 616 do CPC. Em consequência, julgo extinto o presente feito, o que
faço fulcrada no art. 267, I, do mesmo Codex.
Sem custas, posto que defiro o benefício da justiça gratuita, conforme requerido na inicial.
P.R.I. Transitada esta em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 3206-15.2013.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: D S V
REPRESENTANTE LEGAL: Maria Denilma Santos
ADVOGADO: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3984, Thales da Costa Lopes
OAB/MA 6512, José Rodrigues Júnior OAB/MA 7979, Maria do Perpetuo Socorro Maciel De Carvalho OAB/MA 3983, Marcos
George Andrade Silva OAB/MA 6.635, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10329
EXECUTADO: Antonio Augusto Diniz Veras
Vistos, etc...
Maria Denilma Santos representando a infante Dandara Santos Veras ajuizou a presente Ação Execução de Alimentos em
desfavor de Antonio Augusto Diniz Veras, todos qualificados na inicial.
Aduz, em síntese, que em razão de acordo entabulado em 03 de janeiro de 2002, ficou estabelecido que o executado pagaria
pensão alimentícia no valor correspondente a 01 salário mínimo em favor da exequente, até o dia 05 de cada mês mais o
pagamento de plano de saúde e transporte escolar.
Salienta que o executado não vem honrando com os seus compromissos e está inadimplente com o pensionamento alimentar
referente aos meses de novembro, dezembro de 2012 e janeiro de 2013, totalizando o valor de R$ 1.934,59 (hum mil novecentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Por fim, requer a citação do executado para efetuar o pagamento da divida exequenda nos termos do art. 733 do CPC.
Pois bem.
Determinada a intimação da advogada da exequente, para juntar cópia da sentença que homologou os termos de acordo do
divórcio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da execução, fls. 17, esta não atendeu ao comando judicial, conforme
certificado às fls. 20.
Dessa forma, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 616 do CPC. Em consequência, julgo extinto o presente feito, o que
faço fulcrada no art. 267, I, do mesmo Codex.
Sem custas, posto que defiro o benefício da justiça gratuita, conforme requerido na inicial.
P.R.I. Transitada esta em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 3206-15.2013.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: D S V
REPRESENTANTE LEGAL: Maria Denilma Santos
ADVOGADO: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3984, Thales da Costa Lopes
OAB/MA 6512, José Rodrigues Júnior OAB/MA 7979, Maria do Perpetuo Socorro Maciel De Carvalho OAB/MA 3983, Marcos
George Andrade Silva OAB/MA 6.635, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10329
EXECUTADO: Antonio Augusto Diniz Veras
Vistos, etc...
Maria Denilma Santos representando a infante Dandara Santos Veras ajuizou a presente Ação Execução de Alimentos em
desfavor de Antonio Augusto Diniz Veras, todos qualificados na inicial.
Aduz, em síntese, que em razão de acordo entabulado em 03 de janeiro de 2002, ficou estabelecido que o executado pagaria
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pensão alimentícia no valor correspondente a 01 salário mínimo em favor da exequente, até o dia 05 de cada mês mais o
pagamento de plano de saúde e transporte escolar.
Salienta que o executado não vem honrando com os seus compromissos e está inadimplente com o pensionamento alimentar
referente aos meses de novembro, dezembro de 2012 e janeiro de 2013, totalizando o valor de R$ 1.934,59 (hum mil novecentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Por fim, requer a citação do executado para efetuar o pagamento da divida exequenda nos termos do art. 733 do CPC.
Pois bem.
Determinada a intimação da advogada da exequente, para juntar cópia da sentença que homologou os termos de acordo do
divórcio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da execução, fls. 17, esta não atendeu ao comando judicial, conforme
certificado às fls. 20.
Dessa forma, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 616 do CPC. Em consequência, julgo extinto o presente feito, o que
faço fulcrada no art. 267, I, do mesmo Codex.
Sem custas, posto que defiro o benefício da justiça gratuita, conforme requerido na inicial.
P.R.I. Transitada esta em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 3207-97.2013.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: Brenda Santos Veras
ADVOGADO: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3984, Thales da Costa Lopes
OAB/MA 6512, José Rodrigues Júnior OAB/MA 7979, Maria do Perpetuo Socorro Maciel De Carvalho OAB/MA 3983, Marcos
George Andrade Silva OAB/MA 6.635, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10329
EXECUTADO: Antonio Augusto Diniz Veras
Vistos, etc...
Brenda Santos Veras ajuizou a presente Ação Execução de Alimentos em desfavor de Antonio Augusto Diniz Veras, ambos
qualificados na inicial.
Aduz, em síntese, que em razão de acordo entabulado em 03 de janeiro de 2002, ficou estabelecido que o executado pagaria
pensão alimentícia no valor correspondente a 01 salário mínimo em favor da exequente, até o dia 05 de cada mês mais o
pagamento de plano de saúde e transporte escolar.
Salienta que o executado não vem cumprindo com sua obrigação desde janeiro do ano de 2011 e o valor das parcelas em atraso
até outubro de 2012 é no montante de R$ 14.038,94 (quatorze mil trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).
Por fim, requer a citação do executado para efetuar o pagamento da divida exequenda, sob pena de serem penhorados os seus
bens nos termos dos arts. 655 c/c 732 do CPC.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que fora determinada a intimação da advogada da exequente para juntar cópia da sentença que
homologou os termos do acordo do Divórcio que fixou os alimentos em favor da exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção da execução, fls. 14, contudo, esta não atendeu ao comando judicial, conforme certificado às fls. 17.
Dessa forma, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 616 do CPC. Em consequência, julgo extinto o presente feito, o que
faço fulcrada no art. 267, I, do mesmo Codex.
Sem custas, posto que defiro o benefício da justiça gratuita, conforme requerido na inicial.
P.R.I. Transitada esta em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família
PROCESSO Nº 46530-89.2012.8.10.0001
AÇÃO: Exoneração de Alimentos
REQUERENTE: Anizio Walter Reis Assunção
ADVOGADO: Catarino Ribeiro OAB/MA 4.183
REQUERIDA: A V de V A
REPRESENTANTE LEGAL: Thalita Bezerra de Vasconcelos
Vistos, etc..
Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos aforada por Anizio Walter Reis Assunção em desfavor de Amanda Vitória de
Vasconcelos Assunção, representada por sua genitora Thalita Bezerra de Vasconcelos, todos já qualificados na exordial.
Aduz, em suma, que paga pensão alimentícia à requerida por força de decisão judicial, contudo, o resultado do exame de DNA, a
qual foi submetido com a requerida no Laboratório Biogenetics, em 18 de maio de 2011, concluiu pela negatória de sua
paternidade, e por essa razão, não tem dever de alimentá-la.
Ao final, requer a exoneração da obrigação alimentar, descontada mensalmente em sua folha de salário em favor da requerida
representada.
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Instruiu a inicial com os documentos de fls. 05/30.
Regularmente citada, fls. 36, a requerida deixou transcorrer o prazo que lhe fora assinalado, sem manifestação, ut. fls. 37, razão
pela qual decreto a sua revelia.
É o escorço relatório.
Decido.
Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos interposta por Anizio Walter Reis Assunção, com o desiderato de ser desobrigado
do encargo alimentar devido à requerida Amanda Vitória de Vasconcelos Assunção, sob a alegação de inexistir vínculo de
parentesco entre ambos.
O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores consta expressamente na Constituição Federal (art. 229, 1ª parte),
bem como no art. 22 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA (Lei n° 8069/90) que assim dispõe: “aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
as determinações judiciais” .
Em regra, há possibilidades de exoneração do encargo alimentar quando a alimentada deles não mais necessita ou o alimentante
não mais os pode prover por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
O caso in exame é de julgamento antecipado do processo, nos termos do art. 330, I, do CPC.
Com efeito, devidamente citada para responder aos termos da presente ação, a representante legal da requerida abdicou da
oportunidade de produzir provas contrárias dos fatos constitutivos do direito do autor, alegados na inicial, um ônus que lhe
competia, por força do disposto no art. 333, II do CPC.
Da prova amealhada nestes autos, extrai-se que realmente inexiste obrigação do requerente de prestar alimentos a requerida, pois
não há vínculo parental entre eles.
Ante o exposto e o mais que dos autos constam, com base no art. 269, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial
para exonerar o autor Anizio Walter Reis Assunção do pagamento de pensão alimentícia em favor da requerida Amanda Vitória de
Vasconcelos Assunção.
Oficie-se ao órgão empregador do requerente para proceder o cancelamento do desconto da pensão alimentícia em sua folha de
salário em favor da infante Amanda Vitória de Vasconcelos Assunção, ora requerida.
Com custas.
P.R.I., após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
São Luís (MA), 14 de março de 2013.
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Juíza de Direito da 5ª Vara de Família

Sétima Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0021650-33.2012.8.10.0001
Ação: GUARDA
Autor: EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS
Advogados: DENISE SILVA MIRANDA DANTAS ( OAB DEFENSORA PÚBLICA )
Réus: VANESSA CANTANHEDE DE MATOS
Advogados: JOSÉ HENRIQUE CAMPOS DO COUTO CORRÊA ( OAB 10673 )
ATO ORDINATÓRIO:De ordem do MM. Juiz, Dr. Jesus Guanaré de Sousa Borges, Juiz de Direito Titular da Sétima Vara de
Família da Comarca de São Luís, INTIMEM-SE AS PARTES PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SE MANIFESTAREM SOBRE
O ESTUDO SOCIAL DO CASO, APÓS DÊ-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. São Luís, 15 de março de 2013. Maria
Francisca Galvão Dias. Secretária Judicial Resp: 103457
Processo nº 0046560-27.2012.8.10.0001
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ELIZÂNGELA DIAS SILVA
Advogados: JOSE RODRIGUES JUNIOR ( OAB 7979 - CEST )
Réus: CLENILTON CRUZ GARCEZ
Advogados: DENISE SILVA MIRANDA DANTAS ( OAB DEFENSORA PÚBLICA )
ATO ORDINATÓRIO: De ordem do MM. Juiz, Dr. Jesus Guanaré de Sousa Borges, Juiz de Direito Titular da Sétima Vara de
Família da Comarca de São Luís,defere-se petição de fls. 32-33, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
São Luís, 12 de março de 2013.Maria Francisca Galvão Dias - Secretária Judicial da 7ª Vara de Família Resp: 101923
Processo nº 0007979-06.2013.8.10.0001
Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor:JOSILEIDE MARQUES CAVALCANTE
Advogados: GRACILEA MARIA LOPES RODRIGUES ( OAB 9759 )
Réus:CARLOS LEITE SILVA
DECISÃO:Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita.Designo para o dia 14/05/2013, às 09:30 horas, a audiência
preliminar de Conciliação e Julgamento, com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intime-se a autora por sua
representante legal e seu respectivo defensor.Cite-se e intime-se o réu, advertindo-se que, não havendo acordo em audiência,
deverá apresentar sua defesa no respectivo ato sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor A requerente
e o requerido comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, três (03) no máximo, que poderão ser
apresentadas em banca independente de intimação (Lei nº 5.478/68, art. 8º), advertindo-os que o não comparecimento da primeira
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determina o arquivamento do pedido e a ausência do segundo importa em revelia, além da confissão quanto a matéria de fato.Fixo
alimentos provisórios, em favor dos filhos do casal, Carlos Cavalcante Leite e Yancarlos Cavalcante Leite(certidões de nascimento,
fls. 10/11), a serem devidos pelo réu,Carlos Leite Silva, no valor equivalente à 04 (quatro) salários mínimos, que deverão ser
entregues à representante legal dos beneficiários, Josilene Marques Cavalcante, ate o quinto dia útil de cada mês, mediante
depósito bancário, em conta que deverá ser informada por esta. Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.São Luís (MA), 08 de
março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0008318-62.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: CLEIDIANE COSTA PINHEIRO
Advogados: FRANCISCO GOMES DE MORAIS ( OAB 4626 - CEUMA )
Réus: ROGÉRIO MYRKEL DE SOUZA GARCÊS
DECISÃO: Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita.Designo para o dia 07/05/2013, às 10:00 horas, a audiência
preliminar de Conciliação e Julgamento, com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intimem-se. Notifique-se o
MPE.Cite-se e intime-se o réu, advertindo-se que, não havendo acordo em audiência, deverá apresentar sua defesa no respectivo
ato de audiência, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC, art. 285).Advirta-se,
ainda, que o não comparecimento do autor determinará o arquivamento do pedido e a ausência do réu implicará igualmente na sua
revelia, além da confissão quanto a matéria de fato.Fixo alimentos provisórios, em favor dos filhos do casal (certidões de
nascimento, fls. 08 e 09), a serem devidos pelo réu no valor equivalente à 40% (Quarenta por cento) do salário mínimo, cujo valor
deverá ser depositado na conta bancária da representante legal dos beneficiários Cleidiane Costa Pinheiro. Intimem-se.Notifiquese o Ministério Público. São Luís (MA), 12 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de Direito titular da 7ª Vara da
Família Resp: 100511
Processo nº 0009200-24.2013.8.10.0001
Ação: PROCESSO CAUTELAR | SEPARAÇÃO DE CORPOS
Autor: MARIA DA GRAÇA ROCHA DE ALMEIDA
Advogados: LUCIANA DE MATOS ARANTES ( OAB 5244 )
Réus: JOSÉ CRISTOVÃO MÁXIMO GUIMARÃES DE ALMEIDA
DECISÃO: DIANTE DO EXPOSTO, com espeque nos arts. 1562 do N.C.C.B c/c com os arts. 798, 804, 888, inciso VI, e 889,
parágrafo único, estes do Código de Processo Civil, determino, in limine litis, o afastamento temporário do réu, JOSÉ CRISTOVÃO
MÁXIMO GUIMARÃES DE ALMEIDA, do lar conjugal, localizado na Rua das jaqueiras, quadra 57, nº 21, renascença, nesta
capital, usando, se necessário, a força policial para o devido cumprimento deste decisum.Cite-se a parte requerida para apresentar
a sua defesa em 05 (cinco) dias, contados do cumprimento desta decisão. Faça constar no mandado as advertências do art. 285
do C.P.C., segunda parte, de que presumirão verdadeiros os fatos articulados na inicial, em caso da não apresentação tempestiva
da contestação.Designo o dia 09 de abril de 2012, às 10:40 horas, para a realização de audiência preliminar conciliatória.
Cientifique-se ao ilustre representante Ministerial. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São Luís (MA), 15 de março de 2013.Jesus
Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0004767-74.2013.8.10.0001
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
Autor: RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES
Advogados: GILBERTO DE SOUSA PINHEIRO ( OAB 11124 )
Réus: NILTON BRANDÃO GAMA
DESPACHO: Defiro o pedido de assistência judiciária formulado.Designo 18/04/2012, às 09:45 horas para realização de audiência
de tentativa de conciliação, com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intime-se a representante legal da
investigante e seu respectivo procurador.Cite-se e intime-se o réu/investigado, Nilton Brandão Gama, advertindo-se que, não
havendo acordo em audiência, deverá apresentar sua defesa em 15(quinze) dias, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados pela autora, conforme o disposto no art. 285 do Código de Processo Civil.São Luís (MA), 04 de
março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0007812-86.2013.8.10.0001
Ação:NEGATÓRIA DE PATERNIDADE
Autor: GETÚLIO SOARES
Advogados: VALDECI FERREIRA DE LIMA ( OAB 4185 )
Réus: GEANNE FLÁVIA LOPES VIEGAS
DESPACHO: Defiro o pedido de assistência judiciária formulado.Designo dia 27/05/2013, às 10:00 horas para realização de
audiência de tentativa de conciliação, com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intimem-se. Cite-se e intime-se a
requerida, por sua representante legal, advertindo-se que, não havendo acordo em audiência, deverá apresentar sua defesa prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, conforme o disposto no art.
285 do Código de Processo Civil.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.São Luís (MA), 14 de março de 2013. Jesus Guanaré
de Sousa Borges Juiz de Direito titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0008037-09.2013.8.10.0001
Ação: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
Autor: BENEDITO ANACLETO LEITE
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Advogados: ANA SILVIA CARVALHO CHAVES ( OAB 4103 )
Réus: DEUZILENE SOARES FREITAS
DESPACHO:Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Designo dia 16/05/2013, às 10:00 horas para realização de
audiência de tentativa de conciliação, com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intimem-se. Notifique-se o
MPE.Cite-se e intime-se o réu, advertindo-se que, não havendo acordo em audiência, deverá apresentar defesa escrita, no prazo
de 15 (quinze) dias, por meio de advogado, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora,
conforme o disposto no art. 285 do CPC.No tocante ao pedido liminar requerido, reservo-me a apreciá-lo por ocasião da audiência
designada aos autos do processo, onde presentes maiores elementos para formação da convicção deste juízo. Notifique-se o
Ministério Público.São Luís (MA), 13 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de
Família Resp: 100511
Processo nº 0008091-72.2013.8.10.0001
Ação: DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS E PARTILHA DE BENS
Autor: MARLENE PINHEIRO DINIZ
Advogados: GHIRLAYNE FERREIRA VITORIANO ( OAB 5390 )
Réus: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOMINICI
DESPACHO: R. Hoje, Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Compulsando os autos, verifico que a requerente colacionou
aos autos boletim de ocorrência, declarando que o requerido tem demonstrado comportamento agressivo, com xingamentos
frequentes, tendo inclusive, lhe ameaçado há um tempo atrás (fl. 09), requerendo medida liminar de separação de corpos para o
afastamento do requerido do lar comum do casal. Constata-se, portanto, a necessidade da concessão da medida liminar e a
viabilidade legal da pretensão da requerente, mormente com a configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos
essenciais à concessão da medida. Ante o exposto, determino o afastamento temporário do requerido, RAIMUNDO JOSÉ
PINHEIRO DOMINICI, do lar conjugal, localizado na Avenida Solimões, quadra G, casa 04, parque Amazonas, nesta cidade,
usando, se necessário, a força policial para o devido cumprimento deste decisum. Cite-se a parte requerida para apresentar a sua
defesa em 05 (cinco) dias, contados do cumprimento desta decisão. Faça constar no mandado as advertências do art. 285 do
C.P.C., segunda parte, de que presumirão verdadeiros os fatos articulados na inicial, em caso da não apresentação tempestiva da
contestação.Designo o dia 04 de abril de 2012, às 10:20 horas, para a realização de audiência preliminar conciliatória. Cientifiquese ao ilustre representante Ministerial. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São Luís (MA), 15 de março de 2013.Jesus Guanaré de
Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0041884-36.2012.8.10.0001
Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: KATIA REGINA BASTOS SILVA
Advogados: RACHEL ELIZA PEREIRA ( OAB 10911 )
Réus: ROBERTO WELINGTON
DESPACHO: Renove-se a citação do requerido no endereço constante na fl. 25 dos autos, fazendo-se constar as advertências de
praxe.Redesigno audiência preliminar de Conciliação e Julgamento para o dia 13.05.2013, às 10:15 horas, com o comparecimento
das partes e de seus advogados. Intimem-se. Notifique-se o MPE.São Luís (MA), 11 de março de 2013 Jesus Guanaré de Sousa
Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0001570-14.2013.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Autor: HENRIQUE CLÁUDIO RAYOL COSTA e JOSENILDE AZEVEDO PINTO
Advogados: MARCIO ANTONIO DE CARVALHO RUFINO ( OAB 5502 ) e RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO RUFINO (
OAB 10200 )
SENTENÇA: Vistos,Trata-se de pedido de homologação de acordo de alimentos proposto por HENRIQUE CLÁUDIO RAYOL
COSTA e JOSENILDE AZEVEDO PINTO, em favor do filho menor do casal, Salomão Azevedo Rayol Costa, já qualificados, fl.
02.Dado vista dos autos ao Ministério Público (fl. 24/26), este se manifestou pela improcedência do pedido.Intimadas as partes
para informarem sobre a existência de plano de saúde em favor do filho menor, estes peticionaram comunicando ao Juízo que o
infante é beneficiário do plano de saúde CASSI, na condição de dependente do seu genitor, Henrique Cláudio Rayol Costa.Assim,
conclui-se, portanto, que no acordo interposto foram devidamente resguardados os interesses do filho comum - aqui beneficiário,
onde além do percentual ajustado a título de alimentos, há também plano de saúde em favor da criança, motivo pelo qual não se
verifica qualquer óbice para a homologação do acordo referido.Isso posto, nos termos do artigo 269, III, do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO os termos do acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo o requerente Henrique Cláudio
Rayol Costa, pagar a título de pensão alimentícia para seu filho, Salomão Azevedo Rayol Costa, o equivalente a 20% (vinte por
cento) dos seus rendimentos líquidos, excluídos os descontos legais - INSS, PREVI, CASSI e IR (mediante depósito em conta
bancária da requerente, Josenilde Azevedo Pinto), além do pagamento do plano de saúde do menor. Sem Custas.Publique-se.
Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se, observadas as
formalidades legais. São Luís (MA), 06 de março de 2013Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de
Família Resp: 100511
Processo nº 0005199-93.2013.8.10.0001
Ação: ALVARÁ JUDICIAL
Autor: PEDRO GABRIEL SANTOS LEMOS
Advogados: DENISE SILVA MIRANDA DANTAS ( OAB DEFENSORA PUBLICA )
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SENTENÇA:Vistos, etc.Trata-se de pedido de alvará judicial promovido por Pedro Gabriel Santos Lemos, menor de idade na forma
da lei civil, regularmente representado neste ato por sua mãe, Hosana Eliene Avelino dos Santos, pretendendo a expedição de
alvará judicial autorizativo para levantamento de valores (atualizados) referentes ao percentual de 15% (quinze por cento) dos
vencimentos de Weberte Bernardo Lemos (genitor paterno), relativos à pensão alimentícia avençada nos autos do Processo nº
22487/2009 - processado perante este juízo, em benefício do autor, os quais ficaram retidos na conta vinculada do FGTS deste
quando da rescisão de seu contrato de trabalho.Petição inicial, fls. 02/03. Documentos, fls. 04/11.Parecer do Ministério Público
Estadual, fl. 15.Era o que cabia relatar. Fundamento e decido:Dentre os documentos que instruem o feito, destacam-se: declaração
de concordância do alimentante Webert Bernardo Lemos, anuindo a presente postulação, fl. 11; termo de rescisão do contrato de
trabalho, fl. 10; documento referente a saldo retido, fl. 09; sentença onde foram homologados os alimentos, fl. 05; e, certidão de
nascimento do menor, fl. 08.Nesta esteira, em que pese a natureza indenizatória dos valores relativos ao saldo de FGTS, a
anuência exarada pelo titular da conta pode servir como lastro ao pagamento da pensão alimentícia requerida. Não havendo, pois,
aos presentes, qualquer óbice para provimento da pretensão manejada, conforme destacado no parecer ministerial.Isto posto, nos
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial razão pela qual AUTORIZO o levantamento
dos valores pretendidos, correspondentes ao pensionamento alimentar avençado pelas partes, no percentual de 15% (quinze por
cento) dos rendimentos percebidos por Webert Bernardo Lemos [PIS/PASEP n. 12981066422], devidamente atualizados, que se
encontram retidos, sob a rubrica de pensão alimentícia, na conta vinculada de FGTS do respectivo titular (detalhamento, fl. 09), em
proveito de seu filho, Pedro Gabriel Santos Lemos, neste ato representado por sua genitora, Hosana Eliene Avelino dos Santos
[RG n. 82053497-8, CPF n. 868.762.523-53], cuja liberação dos valores poderá ser por ela promovido mediante a apresentação da
presente decisão judicial, que fará as vezes do instrumento de ALVARÁ JUDICIAL para o recebimento da importância referida
junto à respectiva instituição bancária depositária - Caixa Econômica Federal. Advertindo-se, ainda, que:SEGUNDO A
RESOLUÇÃO Nº 37/2007 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, O SELO DE FISCALIZAÇÃO CONFERE
AUTENTICIDADE, NÃO NECESSITANDO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO JUIZ.Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 12 da Lei nº. 1.060/50, face o pedido de assistência judiciária,
que ora defiro. Após, ultimadas regularmente as diligências referidas, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se baixa na
distribuição e arquivando-se os autos, atentando-se para as cautelas de praxe. São Luís, 07 de março de 2013 Jesus Guanaré de
Sousa Borges Juiz de Direito titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0011505-15.2012.8.10.0001
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: HELOISE VITÍORIA SAMENEZES MENDES
Advogados: GARDENIA AGUIAR MOTA ( OAB/PI 6434 )
Réus:AMAURY MENDES FERREIRA
SENTENÇA: Isto posto, configurada a contumácia do autor em promover os atos do processo, mesmo já tendo diligenciado nesse
sentido, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, determinando
seu arquivamento. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 12 da Lei nº. 1.060/50, face o pedido de
assistência judiciária, que ora defiro. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se.São
Luís (MA), 07 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0036919-15.2012.8.10.0001
Ação: GUARDA
Autores: ALBERTO GASPAR PICANÇO e EDMAR DE JESUS SAKAMOTO PICANÇO
Advogados: KAROLINA FONSECA LIMA ( OAB 8153 )
Requeridos: THAIS SAKAMOTO PICANÇO e LUIZ AURI DE BRITO RAMOS
SENTENÇA: Vistos etc.Trata-se de ação de guarda e responsalibidade proposta por Alberto Gaspar Picanço e Edmar de Jesus
Sakamato em face de Luiz Auri de Brito Ramos e Thais Sakamoto Picanço, qualificados a fl. 02.No despacho inicial de fl. 31 foi
determinada a intimação do advogado dos requerentes para, no prazo de 10 dias, emendar a petição inicial, indicando o pólo
passivo da demanda, requerendo suas citações, sob pena de indeferimento.Nas fl. 33/34, o autor emendou a inicial informando o
pólo passivo, sem, no entanto, requerer as devidas citações. O artigo 282, inciso VII do CPC é claro ao estabelecer que "a petição
inicial indicará : [...] VII- o requerimento para a citação do réu" , motivo pelo qual foi fixado por este Juízo novo prazo para os
autores requererem a citação das partes, inclusive, fazendo-se constar o pedido de citação pela via editalícia em relação a um dos
réus.Conquanto devidamente intimado, o nobre causídico dos autores deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de fl.
37.Aplicável ao caso, portanto, o art. 284, parágrafo único do CPC, segundo o qual a inicial será indeferida caso o autor não
diligencie no sentido de emendá-la no prazo de 10 dias.Isto posto, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, como conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem
custas em razão da assistência judiciária gratuita que ora concedo nos termos do artigo 12 da lei 1.060/50. Publique-se. Intime-se.
Registre-se. Certifique-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.São Luis/MA, 06
de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de Direito titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0040725-29.2010.8.10.0001
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: IVANILDE DA SILVA SANTOS
Advogados: LISIA MARIA PEREIRA GOMES ( OAB 3984 - CEST )
Réus: JOAO ANTONIO TORRES DA SILVA
Advogados: SAMIR QUINTANILHA GERUDE ( OAB 3902 )
SENTENÇA: Isto posto, configurada a contumácia da autora em promover os atos do processo, mesmo já tendo diligenciado
nesse sentido (CPC, art. 267, §1º), nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem
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resolução do mérito, determinando seu arquivamento. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 12 da
Lei nº. 1.060/50, face o pedido de assistência judiciária, que ora defiro. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na
distribuição e arquive-se.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara
de Família Resp: 100511
Processo nº 0043974-17.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: IVANILDE NUNES MESQUITA
Advogados: ALVARO ABRANTES DOS REIS ( OAB 8174 - CEUMA ) e JOSÉ NIJAR SAUAIA NETO ( OAB - 7983 )
Réus: ANDREW RICHARDS BARROS MORAES
SENTENÇA: Isto posto, configurada a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
deste feito, o que impossibilita a devida citação e a consequente eficácia da presente ação, bem como a falta de interesse por
parte da autora em promover os atos do processo, mesmo já tendo diligenciado nesse sentido (CPC, art. 267, §1º), nos termos do
artigo 267, III e IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, determinando seu
arquivamento. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 12 da Lei nº. 1.060/50, face o pedido de
assistência judiciária, que ora defiro. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se.São
Luís (MA), 06 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0047521-65.2012.8.10.0001
Ação: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
Autor: JOSÉ DE RIBAMAR LOPES DOURADO
Advogados: CLETO LEITE GOMES ( OAB 2926 )
Réus: IRACI VIANA DOURADO
SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se de pedido de conversão de separação judicial em divórcio proposta por JOSÉ DE RIBAMAR
LOPES DOURADO contra IACI VIANA DOURADO, ambos já qualificados, fl. 2. Petição inicial, fls. 2/3. Documentos, fls. 06/10.
Citação, fls. 15/16. Após, seguiu-se parecer ministerial, fls. 20/22. Era o que cabia relatar. Fundamento:O casal já se encontra
separado judicialmente por força de decisão proferida por este juízo nos autos do Processo n. 4917/2010, não subsistindo qualquer
possibilidade de recomposição da vida em comum. Devidamente citada, a divorcianda não apresentou qualquer manifestação aos
autos razão pela qual decreto sua revelia e, a partir dela, tenho por configurados seus efeitos subjacentes (CPC, art. 319).Pois
bem, cabe destacar que com o advento da EC n. 66/2010, não subsiste mais qualquer requisito para decretação do divórcio do
casal, conforme redação do art. 266, §6º da Constituição Federal, in verbis: "o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio".
Deste modo, o deferimento da pretensão perpetrada pelo requerente prescinde da verificação dos requisitos então exigidos na
norma infraconstitucional. In casu, não há qualquer obstáculo para o deferimento da pretensão perpetrada, o que demanda a
pronta prestação jurisdicional reivindicada.Decido:Isso posto, conforme parecer ministerial, nos termos do art. 269, I, do Código de
Processo Civil c.c art. 226, § 6º da Constituição Federal, julgo procedente o pedido para decretar o divórcio de José de Ribamar
Lopes Dourado e Iaci Viana Dourado. Sem custas, face o benefício de assistência judiciária que defiro aos autos. Certificado o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação. Após, proceda-se a devida baixa e arquive-se. São Luís
(MA), 06 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0047993-66.2012.8.10.0001
Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: SANDRA DE FÁTIMA ABREU FERREIRA
Advogados: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO ( OAB 7803 )
Réus: ADERALDO SILVA FERREIRA
SENTENÇA: Isto posto, nos termos do art. 267, I, c.c 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, determinando seu arquivamento. Publique-se. Registre-se e intimem-se.Certificado o trânsito em julgado,
proceda-se baixa na distribuição e arquive-se, observadas as formalidades legais. Custas pela parte autora, que deverão ser
recolhidas conforme o art. 12 da Lei nº. 1.060/50. São Luís (MA), 06 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de
Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
Processo nº 0050114-67.2012.8.10.0001
Ação: GUARDA
Autor: ANA LÍDIA PEREIRA DOS SANTOS
Advogados: DENISE SILVA MIRANDA DANTAS( OAB DEFENSORA PUBLICA )
Réus: ELLAYNNE MALCHER LAMARÃO
SENTENÇA: Vistos etc,Homologo a desistência da ação (fl. 23) para os fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Ressalte-se que o pedido de desistência deu-se em momento anterior a citação editalícia da requerida, não necessitando,
portanto, da sua anuência.Isto posto, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo
Civil.Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 12 da Lei nº. 1.060/50, face o pedido de assistência
judiciária, que ora defiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.São Luís (MA), 06 de março de 2013.Jesus Guanaré de Sousa Borges
Juiz de Direito titular da 7ª Vara de Família Resp: 100511
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Primeira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0003263-72.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANA MARIA ALVES RABELO e ARILZA MARIA CORREA MENDES e MARIA PIEDADE BAIMA SILVA e TEREZINHA
DE JESUS MORAES
Advogados: RANILTON ARAUJO DINIZ ( OAB 7679 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora: MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
DESPACHO: Sobre a planilha de cálculos de fls. retro, digam as partes, em 10 (dez) dias.Tratando-se de prazo comum, este
deverá correr em Secretaria.Publique-se e intime-se.São Luís, 08 de janeiro de 2012.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito
da 1.ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0003893-94.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARCIO AURELIO DA SILVA JUNIOR
Advogados: MAURO LUCIO VELTEN SILVA ( OAB 7931 )
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
DESPACHO: Acolho o pedido de fls. retro, por conseguinte, redesigno o dia 03 de abril de 2013, às 09:30 horas, no local de praxe,
para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.Intimem-se as partes para que tomem ciência.Uma via do presente
despacho servirá como MANDADO, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.CUMPRA-SE.São Luís, 01 de novembro de
2012.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0007154-04.2009.8.10.0001
Ação: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Autor: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Advogados: MARCOS VALENTIM PINHEIRO PAIXAO ( OAB PROMOTORDEJUSTIÇA )
Réus: MARIA BERNADETE CARMO LIMA
Advogado: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (OAB 2132)
DESPACHO: Acolho o pedido do autor de fls. 495/496, razão pela qual determino a intimação pessoal da ré, para depoimento,
bem como, oitiva das testemunhas arroladas às fls. 496, bem como, eventuais apresentadas em banca, designando o dia 24 de
abril de 2013 às 11:00 horas, no local de praxe, para Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.Intimem-se as partes
e testemunhas eventualmente arroladas para que tomem ciência.Uma via do presente despacho servirá como MANDADO, que
deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.CUMPRA-SE.São Luís, 04 de fevereiro de 2013.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza da 1ª
Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0011964-22.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: KEILA PATRÍCIA PINHEIRO CAMELO e OUTROS
Advogados: ANA LOURENA MONIZ COSTA (OAB DEFENSORA)
Réu: MUNICIPIO DE SÃO LUIS
Procuradora: AMADEUS PEREIRA DA SILVA
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, nesta Cidade de São
Luis, Capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes a
MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 09:30 horas, a audiência de conciliação, instrução e julgamento
e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TRATAMENTO
DE SAÚDE Proc. nº. 11964-2009, que move KEILA PATRÍCIA PINHEIRO CAMELO contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS . O Autor,
Kevin Lucas Camelo Ferreira, brasileiro, menor impúbere, neste ato representado pela sua genitora KEILA PATRÍCIA PINHEIRO
CAMELO. Presente a Drª Terezinha de Lisieux Lopes de Araújo , Procuradora do Município. Presente o Ministério Público,
representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Santos. Ausente a Defensora Pública, porém, compulsando
os autos, verifica-se que a mesma não foi intimada pessoalmente. Diante disto, a MMª Juíza designa nova audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/04/2013, às 11:00 horas. A Autora desde já intimada. O Município de logo
intimado na pessoa de sua Procuradora, devendo ser intimada a Defensora Pública Ana Lourena Muniz Costa, pessoalmente.
Nada mais havendo, lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu, ____________,
Secretário, o fiz digitar e subscrevo. São Luís, 05 de dezembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de Direito da 1ª Vara
da Fazenda Pública.
Processo nº 0012769-72.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARLENE LIMA GOMES
Advogados: FÁBIO MAGALHÃES PINTO (OAB DEFENSOR)
Réu: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS
Procurador: DOMERVAL ALVES MORENO NETO (OAB 5770)
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DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 29 (vinte e nove ) dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de
São Luis, capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presente a
MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 11:40 horas, a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento
e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE DANOS MORAIS Proc. nº. 12769-2009, que move MALENE LIMA
GOMES contra MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS ; Presente a Autora, desassistida de Advogado. Presente o Promotor de Justiça, Dr.
Nacor Paulo Pereira dos Santos ; presente o Procurador do Município de São Luís, Dr. Domerval Alves Moreno Neto OAB-MA
5770. Tendo em vista a ausência do Defensor Público, embora, regularmente citado, a MM. Juíza designa nova audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/04/2013, às 09:30 horas. As partes de logo intimadas. Intime-se o Defensor
Público. Nada mais havendo, encerrei o presente termo do que para constar, lavrei o presente termo que depois de lido e achado
conforme, vai por todos assinado. Eu, ____________, Secretária, o fiz digitar e subscrevo. São Luís, 29 de novembro de 2012.
Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0013181-66.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOAO FILHO MARTINS COSTA
Advogados: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO (OAB 5889)
Réu: MUNICIPIO DE SÃO LUIS
Procuradora: TERESINHA DE LISIEUX LOPES DE ARAÚJO
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de
São Luis, capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes
a MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 11:00 horas, a audiência de conciliação, instrução e
julgamento e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO Proc. nº.
13181.66.2010.8.0001, que move JOÃO FILHO MARTINS COSTA contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. Presente o autor, ausente
de seu advogado, Dr. Candido Diniz Barros, OAB nº 4298; Presente a Drª Maria Tereza Freitas Rocha, Douta Procuradora do
Município, presente, também, a Senhora Luiza de Andrade Santos, testemunha arrolada pelo Município . Presente o Promotor de
Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Anjos. Ausente o Autor. Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo não foi intimado
para esta audiência. Diante disto, a MMª Juíza designada nova audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
11/04/2013, às 09:30 horas. As partes ora presentes, de logo intimadas. Intime-se o Autor. Nada mais havendo, encerrei o
presente termo do que para constar, lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu,
____________, Secretária, o fiz digitar e subscrevo. São Luís, 28 de novembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0013181-66.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOAO FILHO MARTINS COSTA
Advogados: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO (OAB 5889)
Réu: MUNICIPIO DE SÃO LUIS
Procuradora: TERESINHA DE LISIEUX LOPES DE ARAÚJO
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de
São Luis, capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes
a MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 11:00 horas, a audiência de conciliação, instrução e
julgamento e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO Proc. nº.
13181.66.2010.8.0001, que move JOÃO FILHO MARTINS COSTA contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. Presente o autor, ausente
de seu advogado, Dr. Candido Diniz Barros, OAB nº 4298; Presente a Drª Maria Tereza Freitas Rocha, Douta Procuradora do
Município, presente, também, a Senhora Luiza de Andrade Santos, testemunha arrolada pelo Município . Presente o Promotor de
Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Anjos. Ausente o Autor. Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo não foi intimado
para esta audiência. Diante disto, a MMª Juíza designada nova audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
11/04/2013, às 09:30 horas. As partes ora presentes, de logo intimadas. Intime-se o Autor. Nada mais havendo, encerrei o
presente termo do que para constar, lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu,
____________, Secretária, o fiz digitar e subscrevo. São Luís, 28 de novembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0020936-49.2007.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SEVERINO DE SOUZA CABRAL JUNIOR
Advogados: ENOS HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA (OAB 6114) e MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO PENHA (OAB
8952)
Réu: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: LORENA DUAILIBE CARVALHO
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 21 (vinte e um ) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, nesta Cidade de São
Luis, Capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes a
MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 09:30 horas, a audiência de conciliação, instrução e julgamento
e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE DANOS MORAIS , Proc. nº. 20936-2007, que move SEVERINO DE
SOUZA CABRAL JUNIOR brasileiro, solteiro, cozinheiro, portador da identidade 03127369006-0 SSP/MA, residente e domiciliado
na Rua Dois Irmãos, nº 1196 - Bairro Dois Irmãos - Recife/PE, contra o ESTADO DO MARANHÃO. Presente o Advogado , Dr.
Arão Valdemar Mendes Melo, OAB-MA 8202, que, nesta oportunidade, informa que o Autor mudou de endereço, estando
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atualmente, residindo na Cidade de Recife/PE, na Rua Dois Irmãos, nº 1196 - Bairro Dois Irmãos. Presentes as testemunhas
Antonio Felix do Nascimento, brasileiro, casado, mecânico, residente e domiciliado na Rua 28 de Maio casa 06 - Residencial 2000
- Maracanã/SL/MA e Senhora Emanuele Nayra Nascimento Gamboa, brasileira, dona de casa, residente e domiciliada na Rua 13
de Maio nº 16-A - Cabral - Miranda - Pedrinhas/MA Ausente o Estado do Maranhão, embora, regularmente intimado, conforme fls.
87/88. Presente o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Santos. Presentes os
estagiários do Curso de Direito do UNICEUMA, Rômulo Henrique Araujo Costa CPD 795963 e Fabianne Campos Nava Fernandes
CPD 742405. Aberta a audiência, constatando-se a ausência do autor, posto que não foi regularmente intimado conforme Ar de fls.
89,suspendo a presente audiência e designo a sua realização para o dia 25/04/2013, às 09:30 horas , saindo de já, o Advogado
do Autor, devidamente intimado, bem como, manifestou este, interesse em apresentar a parte Autora, independentemente de
intimação, bem como, as testemunhas arroladas e presentes nesta audiência, as quais sairão deste ato, devidamente intimadas.
Oficie-se à Procuradora Geral do Estado, dando-lhe ciência da ausência do Procurador nomeado nestes autos e para que tome as
devidas providências com referência à representação do Estado nestes autos, consignando o prazo de 15 (quinze) dias. E para
constar, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada__________São Luís, 21 de fevereiro de 2013. Luzia Madeiro Neponucena.
Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0021914-60.2006.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LUIS MARTINS DOS ANJOS
Advogados: CAMILLA DA SILVA BARROS CARDOSO (OAB 8732)
Réu: ESTADO DO MARANHÃO e UEMA
Advogados: BENEDITO BAYMA PIORSKY (OAB 451) e OSMAR CAVALCANTE OLIVIERA (OAB PROCURADOR)
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de
São Luis, capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes
a MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 11:00 horas, a audiência de conciliação, instrução e
julgamento e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Proc. nº. 21914-60.2006.8.10.0001, que move LUIS MARTINS DOS ANJOS contra o ESTADO DO MARANHÃO e
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA; Presente o autor, ausente de seu advogado, Dr. Candido Diniz Barros,
OAB nº 4298; ausente o Procurador do Estado; presente a advogada da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, Dra. Silvana
Amorim Azevedo, OAB nº 7041, presente também o preposto da respectiva Universidade, Sr. José de Ribamar Rodrigues Siqueira;
presente o Promotor de Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Anjos. Aberta a audiência, esta MM. Juíza deliberou: Aberta a
Audiência, contudo, verificando-se o não comparecimento do réu, Estado do Maranhão, embora devidamente intimado, suspendo
a presente Audiência e determino a sua redesignação para o dia 10 de abril de 2013, às 11:00 horas, saindo de já os presentes
devidamente intimados. Intime-se novamente o Estado do Maranhão, na pessoa do seu procurador Geral, bem como, para
informar a ausência do Procurador designado nestes Autos para que, em não se fazendo presente o signatário na Audiência ora
designada, seja nomeado outro Procurador para que assim o faça, vez que o Processo em referencia data do ano de 2006,
portanto, em desacordo com o Princípio da razoável duração do processo. Nada mais havendo, encerrei o presente termo do que
para constar, lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu, ____________,
Secretária, o fiz digitar e subscrevo.. São Luís, 21 de novembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de Direito da 1ª Vara
da Fazenda Pública.
Processo nº 0027793-43.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: TIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Advogados: ALBERTO LURINE GUIMARAES ( OAB 3744 )
Réus: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO-UEMA
Advogados: BENEDITO BAYMA PIORSKI (OAB 451)
DESPACHO: Tendo em vista o teor da Certidão de fls.retro, redesigno a realização de audiência de instrução e julgamento para
a data de 10/04/2013 às 09:30 horas, no local de praxe. Intimem-se, inclusive, as testemunhas arroladas às fls.104. Cumpra-se.
São Luís, 21 de novembro de 2012. Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0030841-10.2009.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVIÇOS LIMITADA
Advogados: SONIA MARIA GAMA DE ALMEIDA (OAB 4904)
Réu: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-MA
Advogados: VALBER MUNIZ (OAB 2057)
DESPACHO: TERMO DE ASSENTADA. Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, nesta Cidade de São
Luis, Capital do Estado do Maranhão, na sala das audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, aí presentes a
MM. Juíza de Direito - Dra. Luzia Madeiro Neponucena, aberta às 09:30 horas, a audiência de conciliação, instrução e julgamento
e observadas as formalidades legais, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA Proc. nº. 30841-2009, que move CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS TURISMO E SERVIÇOS LIMITADA em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-MA . Presente a Autora, representada pelo seu Procurador, Sr. Severino Martins de Lima, assistido por sua Advogada,
Drª Sonia Maria Gama de Almeida. Presente o Ministério Público, representado pelo Promotor Dr. Nacor Paulo Pereira dos Santos.
Compulsando os autos, verifica-se que o DETRAN/MA, não foi oficiado no sentido de apresentação das testemunhas arroladas
pela parte Autora às fls. 85. Diante disto, a MM. Juíza designa nova audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
18/04/2013, às 09:30 horas, ficando desde já, a parte autora intimada, inclusive sua Advogada, presentes nesta audiência. Intime-
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se a parte Requerida DETRAN/MA para se fazer presente à referida audiência, bem como, para apresentar as testemunhas
arroladas às fls. 85, quais sejam: Srª Liana Maria Monteiro Sousa e o Sr. Luis Henrique Diniz Fonseca, ambos servidores da
referida autarquia.A seguir, expeça-se também, Mandado de Intimação pessoal, às respectivas testemunhas, fazendo constar o
endereço dos mesmos, o da referida autarquia, situada na Av. dos Franceses s/n - Vila Palmeira - nesta Capital. Oficie-se,
também, ao Comando da Policia Militar do Maranhão, para apresentação à referida audiência, o militar Tenente Coronel QOCBMUbirajara Figueiredo Urbano . Nada mais havendo, encerrei o presente termo do que para constar, lavrei o presente termo que
depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu, ____________, Secretária, o fiz digitar e subscrevo. São Luís, 06 de
dezembro de 2012. Luzia Madeiro Neponucena. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0040644-80.2010.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MAGALI DO SOCORRO PIRES CARDOSO FERREIRA
Advogados: CAMILA DA SILVA BARROS CARDOSO ( OAB 8732 )
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE
DESPACHO: O feito desafia a produção de provas, razão pela qual determino a intimação pessoal do autor, para depoimento, bem
como, oitiva de testemunhas eventualmente e tempestivamente arroladas, designando o dia 11 de abril de 2013 às 11:00 horas,
no local de praxe, para Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.Intimem-se as partes e testemunhas eventualmente
arroladas para que tomem ciência.Intime-se pessoalmente o Órgão Ministerial.Providencie o Sr. Secretário a retificação do nome
da parte autora na capa destes autos e no Sistema Themis PG3.Uma via do presente despacho servirá como MANDADO, que
deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.CUMPRA-SE.São Luís, 28 de novembro de 2012.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza da 1ª
Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0055562-55.2011.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ESTEVAM ANUNCIACAO SILVA
Advogados: MARCOS AURELIO BARROS SERRA ( OAB 8181 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora: LUCIANA CARVALHO MARQUES
DESPACHO: O feito desafia a produção de provas. Para tanto, designo o dia 04 de abril de 2013 às 11:00 horas, no local de
praxe, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Defiro as provas tempestivamente indicadas. Intimem-se as
partes para que tomem ciência deste despacho. Intime-se pessoalmente o Órgão Ministerial. Cumpra-se. São Luís, 19 de
novembro de 2012.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0015904-87.2012.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CARLA JANAINA LAGO DOS SANTOS VEIGA e OUTROS
Advogados: MARCONI MENDES GONCALVES ( OAB 5503 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃ
Procurador: ROBERTO BENEDITO LIMA GOMES
SENTENÇA: (...) Do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores para o
fim de condenar o Estado do Maranhão a proceder à implantação do percentual de 11,98% em seus vencimentos e pagar aos
demandantes, na qualidade de servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a diferença de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento), em decorrência da conversão de Cruzeiro Real para URV, a partir da respectiva data de ingresso
dos autores nos Quadros do Tribunal de Justiça Estadual, excetuando-se as parcelas atingidas pela prescrição, relativas ao
período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência ao Dec. n.º 20.910/1932, até a data efetiva da
incorporação remuneratória, acrescidos de correção monetária pela taxa SELIC. Tendo em vista que a referida ação foi intentada
em 23/04/2012, os juros de mora deverão incidir sobre os juros da caderneta de poupança, tendo em vista a publicação da Lei n.º
11.960/2009 no DOU em 30.06.2009, que resultou do Projeto de conversão da MP 457/09, que alterou a redação antes imposta
pela MP 2.180-35/2001 ao artigo 1.º F da Lei 9.494/97, que assim estabelece:"Artigo 1.º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança"Diante da sucumbência, com base no art. 20, parágrafo 4º do CPC, apreciando eqüitativamente
(atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa), e, ainda, em
consonância com a jurisprudência pátria, condeno o Estado do Maranhão em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) do valor total da condenação, a serem pagos ao advogado dos autores.Superada a fase de recursos voluntários, subam os
autos ao Tribunal de Justiça do Estado para o reexame necessário (CPC, art. 475, I).Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís,
07 de dezembro de 2012.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública.

Segunda Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0008794-86.2002.8.10.0001
Ação: DECLARATORIA
Autor: ABMAEL LOPES DO NASCIMENTO E OUTROS
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Considerando a inércia do Estado do Maranhão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, sem prejuízo do seu
desarquivamento. São Luís, 05 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0031935-27.2008.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: GLAUBER EMANUEL DA SILVA MARQUES
Defensor: FÁBIO MAGALHÃES PINTO
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Réu: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: NATACHA VELOSO CERQUEIRA ISRAEL
Cite-se o réu, o Estado do Maranhão para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, consoante determinação do art.
730 do CPC. Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO devendo ser cumprido por Oficial de Justiça. São Luís, 09 de
julho de 2012. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
ORDINÁRIA – NUMERAÇÃO ÚNICA: 16584-24.2002.8.10.0001
AUTOR: MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA E OUTRAS
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
RÉU: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: AUGUSTO ARISTÓTELES MATÕES BRANDÃO
Homologo os cálculos de fls.119-123. Assim, expeça-se o competente precatório. São Luís, 15 de março de 2013. Carlos Henrique
Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0000364-04.2009.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: JULIA FONSECA FERRER E OUTROS
Advogados: ALICE MICHELINE MATOS
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: ROGERIO FARIAS DE ARAUJO
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 482-501, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. São Luís,
28 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0003384-37.2008.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: PRAXEDES SOUSA MARQUES
Advogados: FRANCINÊ COSTA MELO
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Advogados: JOANNA D'ARCK SANCHES DA SILVA
Recebo a apelação de fls. 195-202, somente no efeito devolutivo. Diga ao apelado, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao
Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 28 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da
Fazenda Pública.
Processo nº 0006898-22.2013.8.10.0001
Ação: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Autor: HERLINDA DE OLINDA VIEIRA
Advogados: HERLINDA DE OLINDA VIEIRA SAMPAIO
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Intime-se a exequente para em 10 (dez) dias emendar a inicial, juntando o título executivo e a planilha de cálculos, sob pena de
indeferimento. São Luís, 28 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0007209-57.2006.8.10.0001
Ação: ORDINARIA
Autor: ALDECI SILVA GOMES E OUTROS
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA
Réu: ESTADO DO MARANHÃO
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Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos de fls. 538-554, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. São Luís, 12
de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0008133-92.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ARNOLDO DA SILVEIRA LEDA
Advogados: LUCIANA SILVA DE CARVALHO
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: LORENA DUAILIBE CARVALHO
Recebo a apelação de fls. 195-239, nos seus efeitos legais. Diga ao apelado em 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos
ao Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 26 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara
da Fazenda Pública.
Processo nº 0013808-02.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ANA CLEA FERREIRA MENDES E OUTROS
Advogados: WALTER CASTRO E SILVA FILHO
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Recebo a apelação de fls. 116-122, nos seus efeitos legais.Diga ao apelado em 15 (quinze) dias.Após, encaminhem-se os autos
ao Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 25 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara
da Fazenda Pública.
Processo nº 0015054-09.2007.8.10.0001
Ação: ORDINARIA/ANULATORIA
Autor: IDENER DE MOURA SILVA
Advogados: JOSE MARIA DINIZ E OUTRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: CARLOS SANTANA LOPES
O processo relata litígio entre pessoas pobres de baixa renda, inclusive, uma delas deficiente mental.Sendo assim, o caso é de
assistência judiciária gratuita oportunamente requerida, razão pela qual defiro, determinando as anotações de praxe e
arquivamento do processo. São Luís, 28 de fevereiro de 2013.Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública.
Processo nº 0015666-39.2010.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: JACIRA SOUSA SILVA E OUTROS
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 225 e 229-233, no prazo de 05 (cinco) dias. São Luís, 05
de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0016618-81.2011.8.10.0001
Ação: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Autor: ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
Advogados: ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Homologo os cálculos de fls. 40. Assim, expeça-se a competente RPV - Requisição de Pequeno Valor. São Luís, 12 de março de
2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0017187-82.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ELZENIR FRANÇA ALENCAR
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Advogados: JORGE VIANA
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: ADRIANA MARTINS DANTAS
Recebo a apelação de fls. 53-56, nos seus efeitos legais.Diga à apelada, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal
de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública.
Processo nº 0017851-79.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: LUCIANA VERAS CRUZ FARIAS DE FREITAS
Advogados: LUIS FERNANDO XAVIER GUILHON FILHO
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: AUGUSTO ARISTÓTELES MATÕES BRANDÃO
Recebo a apelação de fls. 98-204, somente no efeito devolutivo. Diga ao apelado, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao
Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da
Fazenda Pública.
Processo nº 0019392-50.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ANA LUIZA BARROS DOS SANTOS E OUTROS
Advogados: ALICE MICHELINE MATOS
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: ROBERTO BENEDITO LIMA GOMES
Recebo a apelação de fls. 130-233, nos seus efeitos legais. Diga ao apelado em 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos
ao Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 26 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara
da Fazenda Pública.
Processo nº 0020405-84.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ANDERSON BRUNO GOMES ROCHA
Advogados: ITAMAURO PEREIRA CORREA LIMA
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO
Intimem-se as partes para informarem se pretendem produzir outras provas, além das já carreadas aos autos, no prazo de 10 (dez)
dias. Em caso positivo, devem especificar as mesmas. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da
2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0020586-90.2009.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AIRES SANTOS E OUTROS
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 235-284, no prazo de 10 (dez) dias. São Luís, 26 de
fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0020742-10.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ASSUNCAO DE MARIA SOUZA E OUTROS
Advogados: TIAGO ANDERSON LUZ FRANCA E OUTROS
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
Considerando que houve a realização da perícia contemplando os servidores, determino a intimação das partes para que se
manifestem sobre o laudo pericial, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelos autores. Intimem-se. São Luís, 28 de
fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
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Processo nº 0021398-30.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: MARIA LINDANIR SILVA PINTO
Advogados: CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: FLÁVIA PATRÍCIA SOARES RODRIGUES
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0022137-37.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ROBSON LEITE ROCHA
Defensor: ISABEL CRISTINA SOUSA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: FLÁVIA PATRÍCIA SOARES RODRIGUES
Intime-se o autor, Robson Leite Rocha, para requerer a execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo iniciativa, no prazo
de 6 meses (art. 475-J, §5º do CPC), arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos
Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0022361-38.2012.8.10.0001
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: JOSE MARIANO BARBOSA OLIVEIRA
Advogados: SONIA MARIA LOPES COELHO
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
Recebo a apelação de fls. 71-82, nos seus efeitos legais.Diga ao apelado em 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos ao
Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 22 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da
Fazenda Pública,
Processo nº 0023801-69.2012.8.10.0001
Ação: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Autor: VIP - VIGILANCIA PRIVADA
Advogados: JOAO FRANCISCO SERRA MUNIZ
Réus: UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Advogado: BENEDITO BAYMA PIORSKI E OUTROS
Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos de fls. 117-119, no prazo de 05 (cinco) dias. São Luís, 28 de
fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0027634-03.2009.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: AROLDO DOS SANTOS BRANDAO E OUTROS
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos de fls. 381-398, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. São Luís, 12
de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0030979-74.2009.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: ADELINO RAUL E OUTROS
Advogados: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
Recebo a apelação de fls. 441-450, nos seus efeitos legais.Diga ao apelado em 15 (quinze) dias.Após, encaminhem-se os autos
ao Tribunal de Justiça, para os devidos fins. São Luís, 26 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara
da Fazenda Pública.
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Processo nº 0034431-24.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: CLEMILSON MARIO SANTOS BRAGA
Advogados: IRAN COSTA FONSECA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: LUCIANA CARDOSO MAIA
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 154-159, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. São Luís,
12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0042081-88.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: SHAULLO JOSE FREIRE PEREIRA
Advogados: SHUELLEN FREIRE PEREIRA
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0048330-55.2012.8.10.0001
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: JOSE WILSON MARINHO LIMA
Advogados: SONIA MARIA LOPES COELHO
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo. São Luís, 12 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública.
ORDINÁRIA – NUMERAÇÃO ÚNICA: 14457-45.2004.8.10.0001
AUTOR: ELZA MARIA SANTOS AMORIM E OUTRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
RÉU: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LUCIANA CARDOSO MAIA
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 215-220, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. São Luís,
28 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NUMERAÇÃO ÚNICA: 4453-31.2013.8.10.0001
AUTOR: LEUDIMAR NUNES SOUSA E OUTROS
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES
RÉU: ESTADO DO MARANHÃO
Intime-se a exequente para apresentar planilha de cálculos relativa à execução pleiteada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento. São Luís, 25 de fevereiro de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0011580-54.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: EVARISTA GARCIA AROUCHE
Advogados: MARCOS VINICIUS AZEVEDO DE ANDRADE E OUTRA
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
(...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, Evarista Garcia Arouche. Por conseguinte:1. ratifico
integralmente a decisão que concedeu a tutela antecipada mandando suspender os descontos relativos ao FUNBEN no
contracheque da autora, tornando definitiva esta decisão;2. declarar a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de contribuição do
autor para o FUNBEN, contida no art. 31, da Lei n.º 7.374/99 (expressão "obrigatória"), a qual tem natureza tributária e; 3. condeno
o réu, Estado do Maranhão, a fazer a devolução dos valores que foram indevidamente descontados da remuneração da autora, a
título de contribuição para o FUNBEN, no período de 23/03/2007, até a data em que ocorreu ou ocorrer os últimos descontos, mês
anterior às suspensões, acrescidos de atualização monetária, pela taxa SELIC, mês a mês, contada das datas dos descontos
indevidos até 29/07/2009, após o que os índices aplicáveis serão os utilizados para a correção da poupança;4. os juros moratórios
são devidos apenas a contar de 30/07/2009, posto que antes já estavam inclusos na taxa SELIC. E, serão nos índices das
aplicações para remuneração da caderneta de poupança;5. a liquidação da sentença será feita por cálculo, de responsabilidade do
autor, tomando por base os valores que constarem nas fichas financeiras dele no período de cinco anos antes da data do
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aforamento da ação até o último mês em que houve os descontos, antes da suspensão.6. Por seu turno julgo improcedente o
pedido de indenização por danos morais, por não restar configurado o dano em comento, bem como o pedido de devolução em
dobro dos descontos indevidos;7. Por fim, deixo de condenar em honorários advocatícios, dada a sucumbência
recíproca.stabelecvendo em seu srt. 3/2005 que entrou em vigor no dia 9 de junho de 2005, Sem custas processuais e com
remessa obrigatória. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0014758-11.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: DAILSON CARVALHO
Advogados: WILLIANS DOURADO COSTA
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Procurador: RAIMUNDO HENRIQUES N. SOARES
(...) Com base nos fundamentos acima explanados, e considerando que o autor preencheu, em agosto de 2010, todos os requisitos
para a concessão do abono de permanência a que faz jus, julgo procedente o pedido e determino que o Estado do Maranhão
proceda a imediata implantação do referido benefício, no valor equivalente ao da contribuição previdenciária que lhe é descontada,
bem como efetue o pagamento dos valores devidos desde a data supra até a da efetiva implantação do benefício.Acresçam-se aos
valores apurados atualização monetária e juros moratório, ambos com base no índice da poupança, respeitadas as limitações
constitucionais e legais; aquela contada mês a mês, iniciando-se no seguinte àquele em que os abonos são devidos (setembro de
2010), e estes a partir da data da citação (05/05/2012). Por fim, em face da natureza da causa, da breve tramitação processual, do
valor da condenação, da carga de trabalho despendida pelo advogado do autor, condeno o réu a pagar honorários, os quais arbitro
em 10% (dez por cento) sobre os valores acima arbitrados, com os acréscimos legais.A liquidação da sentença far-se-á por
cálculo, de responsabilidade do autor, devendo o réu juntar aos autos as fichas financeiras dele, referentes ao período de agosto
de 2010 até a data da efetiva implantação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, pena de incidir em
multa a ser arbitrada por este juízo. Ascenso obrigatório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14 de março de 2013.
Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0021865-09.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: JOAQUIM LAGES CASTELO BRANCO FILHO
Advogados: MARINEL DUTRA DE MATOS
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor, Joaquim Lages Castelo Branco Filho, condenando o Município de São Luis a
pagar-lhe as diferenças remuneratórias relativamente à conversão de Cruzeiro Real para URV, levada a efeito em primeiro de
março de 1994, no índice a ser apurado em liquidação de sentença, obedecendo como datas dos efetivos pagamentos os últimos
dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, aplicando-se a metodologia descrita no art. 22 e
seus incs. I e II e parágrafos da Lei nº 8.880/94. Sobre as diferenças, cujo termo inicial é 01/06/2007, incidirá atualização monetária
pelo INPC, contada da data em que os valores deixaram de ser pagos até 29/07/2009, após o que o índice será o aplicado à
correção da caderneta de poupança. Também serão agregados juros moratórios lastrados no índice de remuneração da caderneta
de poupança, contados da data da citação (11/07/2012 - fl. 23). Condeno o réu a pagar a contribuição patronal, na alíquota legal,
sobre os valores das diferenças devidas ao autor acima indicado, bem como declaro que seus créditos (do autor) estão sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária para o IPAM e recolhimento de IRPF, este se enquadrado em faixa de
tributação.Condeno o réu, a pagar ao advogado do autor a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor que for
apurado, a título de honorários, atendendo à complexidade da causa, o local da prestação do serviço, o fato de ser apenas um
demandante e o pequeno valor das diferenças, com os mesmos acréscimos acima determinados.Sem custas processuais e com
remessa obrigatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0021866-91.2012.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: MYRON ROBERVAL BELO MILHOMEM
Advogados: MARINEL DUTRA DE MATOS
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor, Myron Roberval Belo Milhomem, condenando o Município de São Luis a
pagar-lhe as diferenças remuneratórias relativamente à conversão de Cruzeiro Real para URV, levada a efeito em primeiro de
março de 1994, no índice a ser apurado em liquidação de sentença, obedecendo como datas dos efetivos pagamentos os últimos
dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, aplicando-se a metodologia descrita no art. 22 e
seus incs. I e II e parágrafos da Lei nº 8.880/94. Sobre as diferenças, cujo termo inicial é 01/06/2007, incidirá atualização monetária
pelo INPC, contada da data em que os valores deixaram de ser pagos até 29/07/2009, após o que o índice será o aplicado à
correção da caderneta de poupança. Também serão agregados juros moratórios lastrados no índice de remuneração da caderneta
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de poupança, contados da data da citação (11/07/2012 - fl. 25). Condeno o réu a pagar a contribuição patronal, na alíquota legal,
sobre os valores das diferenças devidas ao autor acima indicado, bem como declaro que seus créditos (do autor) estão sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária para o IPAM e recolhimento de IRPF, este se enquadrado em faixa de
tributação.Condeno o réu, a pagar ao advogado do autor a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor que for
apurado, a título de honorários, atendendo à complexidade da causa, o local da prestação do serviço, o fato de ser apenas um
demandante e o pequeno valor das diferenças, com os mesmos acréscimos acima determinados.Sem custas processuais e com
remessa obrigatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0044665-31.2012.8.10.0001
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO
Autor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN-MA
Advogados: HELIO DA SILVA MAIA NETO E OUTROS
Réus: PAULO CESAR COELHO DA SILVA
Advogado: LEONARDO MORAIS LÉDA E OUTRO
(...) Assim, tendo em vista que houve excesso na execução, julgo parcialmente procedentes os embargos e determino que seja
deduzida dos cálculos realizados pelo embargante a multa do art. 475-J do CPC, bem como que os juros de mora deverão ser
fixados com base no índice oficial da caderneta de poupança, a contar de 09/11/2007.Em consequência, determino que os autos
sejam encaminhados à Contadoria, para apuração do valor devido ao embargado, de acordo com a sentença de fls. 80-82 do
processo principal.Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca.Publiquese. Registre-se. Intime-se. São Luís, 13 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública.
Processo nº 0045163-64.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: FRANCISCO MARTINS JUNIOR
Advogados: MARCOS VINICIUS AZEVEDO DE ANDRADE E OUTRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: SÉRGIO TAVARES
(...) Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos do autor e, por conseguinte, determino:1 - ratifico a tutela antecipada
acima concedida, que a suspensão dos descontos relativos ao FUNBEN no contracheque do autor, tornando-a definitiva;2 declaro a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de contribuição do autor para o FUNBEN, contida no art. 31, da Lei n.º 7.374/99
(expressão "obrigatória"), a qual tem natureza tributária e;3 - condeno o réu, Estado do Maranhão, a fazer a devolução dos valores
que foram indevidamente descontados da remuneração do autor, a título de contribuição para o FUNBEN, no período de
04/10/2006 até a data em que ocorreu ou ocorrer os últimos descontos, mês anterior às suspensões, acrescidos de atualização
monetária, pela taxa SELIC, mês a mês, contada das datas dos descontos indevidos até 29/07/2009, após o que os índices
aplicáveis serão os utilizados para a correção da poupança;4 - os juros moratórios são devidos apenas a contar de 30/07/2009,
posto que antes estavam inclusos na taxa SELIC. E são impostos nos índices das aplicações para remuneração da caderneta de
poupança;5- a liquidação da sentença será feita por cálculo, de responsabilidade do autor, tomando por base os valores que
constarem nas fichas financeiras dele no período de cinco anos antes da data do aforamento da ação até o último mês em que
houve os descontos, antes da suspensão;6 - por fim, julgo improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a titulo
de FEPA, por ausência de amparo legal. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios em virtude da sucumbência
recíproca. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0049752-65.2012.8.10.0001
Ação: DESPEJO
Autor: ESCOLINHA JARACATY LTDA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
Trata-se de Ação de Despejo ajuizada pela Escolinha Jaracaty LTDA em desfavor do Município de São Luís, na qual a requerente
postulou, entre outros pedidos, a concessão de assistência judiciária gratuita.Às fls. 31 o Magistrado determinou que a parte autora
comprovasse seu estado de pobreza, sob pena de extinção do feito, tendo em vista ser pessoa jurídica, sendo necessária a
comprovação de que ela não tem condições de arcar com as custas processuais. Referida decisão foi publicada através do Diário
Oficial, sem manifestação da parte autora (fls. 35-36).Relatado, passo à decisão.Disciplina o art. 267, inc. IV do Código de
Processo Civil que o processo será extinto sem resolução do mérito quando se verificar a ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.No caso dos autos, embora a parte autora tenha sido intimada para
comprovar seu estado de pobreza, sob pena de extinção do processo, não cumpriu a determinação judicial. Assim sendo, resta
configurada a ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o mesmo não
pode ter seguimento sem o pagamento das custas.Assim sendo, com fundamento no art. 267, inc. IV c/c 257 do CPC declaro
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extinto o processo, sem resolução de mérito e determino o arquivamento dos autos. Outrossim, oficie-se ao Cartório de
Distribuição, para efetuar o cancelamento da distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 14 de março de 2013.
Carlos Henrique Rodrigues Veloso. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0062780-37.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: JOTELMAN RAMOS DE JESUS
Advogados: MARINEL DUTRA DE MATOS
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor, Jotelman Ramos de Jesus, condenando o Município de São Luis a pagar-lhe
as diferenças remuneratórias relativamente à conversão de Cruzeiro Real para URV, levada a efeito em primeiro de março de
1994, no índice a ser apurado em liquidação de sentença, obedecendo como datas dos efetivos pagamentos os últimos dias dos
meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, aplicando-se a metodologia descrita no art. 22 e seus incs.
I e II e parágrafos da Lei nº. 8.880/94. Sobre as diferenças, cujo termo inicial é 21/12/2006, incidirá atualização monetária pelo
INPC, contada da data em que os valores deixaram de ser pagos até 29/07/2009, após o que o índice será o aplicado à correção
da caderneta de poupança. Também serão agregados juros moratórios lastrados no índice de remuneração da caderneta de
poupança, contados da data da citação (23/01/2012 - fl. 59). Condeno o réu a pagar a contribuição patronal, na alíquota legal,
sobre os valores das diferenças devidas ao autor acima indicado, bem como declaro que seus créditos (do autor) estão sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária para o IPAM e recolhimento de IRPF, este se enquadrado em faixa de
tributação.Condeno o réu, a pagar ao advogado do autor a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor que for
apurado, a título de honorários, atendendo à complexidade da causa, o local da prestação do serviço, o fato de ser apenas um
demandante e o pequeno valor das diferenças, com os mesmos acréscimos acima determinados.Sem custas processuais e com
remessa obrigatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.
Processo nº 0064334-07.2011.8.10.0001
Ação: ORDINÁRIO
Autor: JANIA NATILDA SOUSA DE MATOS
Advogados: MARINEL DUTRA DE MATOS
Réus: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS
Procurador: AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor, Jânia Natilda Sousa de Matos, condenando o Município de São Luis a
pagar-lhe as diferenças remuneratórias relativamente à conversão de Cruzeiro Real para URV, levada a efeito em primeiro de
março de 1994, no índice a ser apurado em liquidação de sentença, obedecendo como datas dos efetivos pagamentos os últimos
dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, aplicando-se a metodologia descrita no art. 22 e
seus incs. I e II e parágrafos da Lei nº 8.880/94. Sobre as diferenças, cujo termo inicial é 28/12/2006, incidirá atualização monetária
pelo INPC, contada da data em que os valores deixaram de ser pagos até 29/07/2009, após o que o índice será o aplicado à
correção da caderneta de poupança. Também serão agregados juros moratórios lastrados no índice de remuneração da caderneta
de poupança, contados da data da citação (30/01/2012 - fl. 40). Condeno o réu a pagar a contribuição patronal, na alíquota legal,
sobre os valores das diferenças devidas à autora acima indicado, bem como declaro que seus créditos (da autora) estão sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária para o IPAM e recolhimento de IRPF, este se enquadrado em faixa de
tributação.Condeno o réu, a pagar ao advogado da autora a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor que for
apurado, a título de honorários, atendendo à complexidade da causa, o local da prestação do serviço, o fato de ser apenas um
demandante e o pequeno valor das diferenças, com os mesmos acréscimos acima determinados.Sem custas processuais e com
remessa obrigatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 14 de março de 2013. Carlos Henrique Rodrigues Veloso.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública.

Quarta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
PROCESSO Nº 8599-18.2013.8.10.0001 (94312013)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARTE AUTORA: INGRID COSTA MELO DE SOUSA SAMPAIO, THIAGO SALLES ASSUNCAO, FILLIPE SILVA SAMPAIO,
CARLOS EDUARDO ABREU MACHADO
ADVOGADO: DR. EZIO ROGERIO SANTOS CORREIA OAB/MA 11.529
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: DRA. HELENA MARIA CAVALCANTE HAICKEL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:
"...Diante do exposto, inexistindo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e entendendo que as vedações para a
concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, bem como, no art. 7º § 2º e 5º da
Lei nº 12.016/2009, se aplicam in casu, porque se trata de concessão de aumento nos vencimentos do autores INDEFIRO o pedido
de tutela antecipada.
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Cite-se o Estado do Maranhão, na pessoa de seu Procurador Geral, para contestar o feito no prazo de 60 (sessenta) dias.
Publique-se."
São Luís, 15 março de 2013.
Maria José França Ribeiro
Juíza de Direito Auxilia respondendo pela da 4ª Vara da Fazenda Pública
PROCESSO Nº 9765-85.2013.8.10.0001 (106322013)
TIPO DA AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA C/C MEDIDA LIMINAR
PARTE AUTORA: AMARILDO RODRIGUES CUNHA
ADVOGADO: DR. MARCELO EMÍLIO CAMARA GOUVEIA, OAB/MA 6.785.
PARTE RÉ: ATO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS- SRA. MARIA
DA GRAÇA MARQUES CUTRIM
DECISÃO:
"...Sendo assim, declaro a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento da vertente ação mandamental,
determinando a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Publique-se. Intimem-se e dê-se baixa na Distribuição."
São Luís, 18 de março de 2013.
Maria José França Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública
PROCESSO Nº 24392-31.2012.8.10.0001 (261052012)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA
PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR SOUZA
ADVOGADO: DR. CANDIDO DINIZ BARROS OAB/MA 4.298
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADORA: DRA. RENATA BESSA DA SILVA CASTRO
PROCURADOR: DRA. HELENA MARIA CAVALCANTE HAICKEL
SENTENÇA:
"...Ante o exposto, com base nos argumentos acima expendidos, Julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor JOSÉ
RIBAMAR SOUZA, para condenar o ESTADO DO MARANHÃO a restituir, na forma simples, todas as parcelas indevidamente
descontadas a título de FUNBEM, no período de abril a dezembro de 2007, tudo a ser apurado em execução de sentença.
Consigno, ainda, que quanto aos valores restituídos deverão incidir juros de mora a serem contados da citação válida e atualização
monetária a contar da data dos descontos de cada uma das parcelas, tudo na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Deixo de condenar o réu a pagar as custas processuais, considerando o disposto no art. 12, I da Lei nº 9.109/09.
Condeno, enfim, o réu a pagar a verba honorária, esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser
apurada em liquidação.
Após o decurso do prazo do recurso voluntário, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de
Justiça para reexame.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
São Luís/MA, 15 de março de 2013.
Maria José França Ribeir
Juíza Auxiliar respp. Pela 4ª Vara da Fazenda pública
PROCESSO Nº 25623-93.2012.8.10.0001 (274232012)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
PARTE AUTORA: CELIA MARIA TRANCOSO FRANCA
ADVOGADO: DRA. ANDRÉA KARLA SAMPAIO COELHO OAB/MA 9.127
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA: DRA. FLÁVIA PATRICIA SOARES RODRIGUES
PROCURADOR: DRA. HELENA MARIA CAVALCANTE HAICKEL
SENTENÇA:
"...Ante o exposto, com base nos argumentos acima expendidos, Julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela autora CÉLIA
MARIA TRANCOSO FRANÇA, para condenar o ESTADO DO MARANHÃO, a restituir, na forma simples, todas as parcelas
indevidamente descontadas a título de FUNBEM, tudo a ser apurado em sede de execução de sentença e com incidência da
prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ).
Consigno, ainda, que deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, vez que, está em proporção com a devolução de
valores retidos indevidamente a titulo de contribuição assistencial e previdenciária - FUNBEM, devidos a partir do trânsito em
julgado da sentença e correção monetária com incidência desde o primeiro pagamento indevido.
Deixo de condenar o réu a pagar as custas processuais, considerando o disposto no art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº
9.109/1009. Condeno, enfim, o Estado do Maranhão a pagar a verba honorária, esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Após o decurso do prazo do recurso voluntário, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao Egrégio.
Tribunal de Justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
São Luis, 18 março de 2013.
Maria José França Ribeiro
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PROCESSO Nº 3228-44.2011.8.10.0001 (31142011)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA
PARTE AUTORA: ANILCINHA DE JESUS COSTA DUTRA
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. KAMILA BARBOSA E SILVA
PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADOR GERAL: DR. MARCOS LUÍS BRAID RIBEIRO SIMÕES
SENTENÇA:
"...Considerando o disposto no despacho de fls. 69, publicado em 10 de dezembro de 2012, consta que transcorreu o prazo 48
(quarenta e oito) horas sem manifestação da parte autora, não havendo qualquer outra demonstração da mesma no interesse do
prosseguimento do feito desde então.
Do referido despacho consta a Certidão de fls. 72, da Sr.ª Secretária Judicial do feito, datada de 22 de fevereiro de 2013, com
comprovação inequívoca de não ter a autora se manifestado nem promovido os atos e diligências que lhes competiam,
configurando-se abandono de causa por período superior a 30 (trinta) dias, pelo que DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO,
com base jurídica no art. 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.
Sem custas. Sem verba honorária.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
São Luís (Ma), 15 de março de 2013.
Maria José França Ribeiro
Juíza de Direito Auxiliar
resp. pela 4ª Vara da Fazenda Pública
PROCESSO Nº 35478-96.2012.8.10.0001 (379742012)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA
PARTE AUTORA: GEOVANE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DRA. CAMILA LIMA VELOSO OAB/MA 9.857
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: DRA. HELENA MARIA CAVALCANTE HAICKEL
SENTENÇA:
"...Diante do exposto, com base nos argumentos acima expendidos, julgo procedente o pedido para condenar o Estado do
Maranhão a proceder a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) nos vencimentos do autor
GEOVANE DA SILVA SANTOS, na qualidade de servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em decorrência
da conversão de seu salário ao tempo da implantação da nova moeda, bem como ao pagamento da diferença do referido
percentual, a partir da data em que ingressou nos quadros do referido órgão, repercutindo a reposição salarial sobre o 13° salário,
férias, adicionais e demais vantagens integrantes de suas remunerações, observada a prescrição qüinqüenal a partir do
ajuizamento da ação em obediência ao art. 3.º do Dec. n.º 20.910/1932, até a data da efetiva incorporação remuneratória, tudo
acrescido de correção monetária e juros, a partir da citação, incidindo "uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5.º da Lei n. 11.960/2009, que deu
nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (Remessa n.º 019572/2010 - 0013906-58.2010.8.10.0000 - SÃO LUÍS/MA).
Sem custas, devido à isenção legal dos Entes Públicos.
Acresço à condenação os honorários advocatícios do patrono do demandante, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Decorrido o prazo de eventual recurso voluntário sem que haja manifestação da parte vencida, encaminhem-se os autos ao E.
Tribunal de Justiça para reexame."
P.R.I.
São Luís/MA, 18 de março de 2013.
Maria José França Ribeiro
Juíza de Direito Auxiliar
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública
PROCESSO Nº 36106-85.2012.8.10.0001 (386502012)
TIPO DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA
PARTE AUTORA: JAKELINE CORREA DOS REMEDIOS
ADVOGADO: DR. EDVALDO GALVAO LIMA FILHO OAB/MA 8.890
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: DR. CARLOS SANTANA LOPES
PROCURADOR: DRA. HELENA MARIA CAVALCANTE HAICKEL
SENTENÇA:
"...Ante o exposto, julgo procedente os pedidos para condenar o réu a reajustar a remuneração da autora JAKELINE CORREA
DOS REMÉDIOS no percentual de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento), que corresponde a diferença do índice de revisão
geral de 30% (trinta por cento) aplicado aos servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior, do Grupo Atividades
Artísticas e Culturais - Atividades Profissionais e do Grupo Atividades Metrológicas. Devendo, ainda, a parte ré pagar a esta as
parcelas vencidas e vincendas desde março de 2006, acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE e com juros moratórios à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.
9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança".
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Sem custas. Honorários advocatícios pela parte ré, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos
do art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
São Luís/MA, 15 de março de 2013.
Maria José França Ribeiro
Juíza de Direito Auxiliar
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública

Quinta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0004478-49.2010.8.10.0001 44002010
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: OSMARINA ALVES FERREIRA OLIVEIRA e OUTROS.
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827)
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR DO ESTADO: CARLOS SANTANA LOPES
ATO ORDINATÓRIO Fundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
4478-49.2010.8.10.0001Faço vista dos autos à parte autora para que se manifeste sobre os documentos juntados às fls. 233/237 e
240/246.São Luís-MA, 12 de março de 2013. Martha Maria Tereza Costa Pereira Secretária da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp:
107755
Processo nº 0016790-28.2008.8.10.0001 167902008
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: ANITA DA SILVA e ERLI PEREIRA DA SILVA e OUTROS.
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA (OAB 3827)
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Procuradora Geral do Estado: MARIA HELENA CAVALCANTI HAICKEL
ATO ORDINATÓRIO Fundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
16790-28.2008.8.10.0001Faço vista dos autos às partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial, no prazo de 10 (dez) dias. São Luís-MA, 13 de dezembro de 2012. Martha Maria Tereza Costa Pereira Secretária da 5ª
Vara da Fazenda Pública Resp: 107755
Processo nº 0028369-36.2009.8.10.0001 283692009
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS.
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA (OAB 3827)
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE ( OAB 2370 )
ATO ORDINATÓRIO Fundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
28369-36.2009.8.10.0001Faço vista dos autos às partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial, no prazo de 10 (dez) dias. São Luís-MA, 13 de dezembro de 2012. Martha Maria Tereza Costa Pereira Secretária da 5ª
Vara da Fazenda Pública Resp: 107755
Processo nº 0038715-41.2012.8.10.0001 414262012
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: DELCY COSTA SOARES e OUTROS.
Advogados: EZEQUIAS NUNES LEITE BAPTISTA ( OAB 5206 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: ROBERTO BENEDITO LIMA GOMES
ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
38715-41.2012.8.10.0001 Diga a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10(dez) dias.São Luís, 13 de dezembro de
2012.Martha Maria Tereza Costa PereiraSecretária da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 107755
Processo nº 0040624-21.2012.8.10.0001 434272012
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA LUIZA OLIVEIRA VIEIRA e OUTROS.
Advogados: LUANNA GEORGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
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ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
40624-21.2012.8.10.0001 Diga a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10(dez) dias. Após o decurso do prazo, havendo
ou não manifestação da parte autora, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público Fazendário para atos de seu
ofício.São Luís, 13 de dezembro de 2012.Martha Maria Tereza Costa PereiraSecretária da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp:
107755
Processo nº 0002666-45.2005.8.10.0001 26662005
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: EDILENE OLIVEIRA ALVES e EDNA DE FATIMA ALMEIDA LOBATO e ELOINA RAIMUNDA RIBEIRO e EROSILDA
ALVES PRIVADO e EULALIA JOAO COELHO VIEGAS
Advogados: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: MIGUEL SALES PEREIRA VERAS (PROCURADOR DO ESTADO) ( OAB )
[...] Verifica-se que, conforme os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (que não foram impugnados pelo Estado do
Maranhão), houve perda salarial para todos os servidores, nos termos do §2º do art. 22 da Lei 8.880/1994. Portanto, considerando
que no caso concreto ficou demonstrada a ocorrência de perda salarial para todos os servidores, declaro a existência de diferença
remuneratória, no índice de 1,12%, a ser paga aos autores EULÁLIA JOÃO COELHO VIEGAS, EDILENE OLIVEIRA ALVES,
EROSILDA ALVES PRIVADO, EDNA DE FÁTIMA ALMEIDA LOBATO e ELOINA RAIMUNDA RIBEIRO em razão da conversão de
seus vencimentos para URV.Publique-se.São Luís/MA, 15 de janeiro de 2013.Raimundo Nonato Neris FerreiraJuiz de Direito da 5ª
Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0005198-11.2013.8.10.0001 58082013
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOAO JOSE RABELO MENDES
Advogados: GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775 ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: LORENA DUAILIBE CARVALHO ( OAB PROCURADORA )
ANTE O EXPOSTO, de conformidade com todas as normas citadas nesta decisão, inclusive o preceito constitucional, determino
que o Requerido ESTADO DO MARANHÃO disponibilize, em favor do autor JOÃO JOSÉ RABELO MENDES, imediatamente, sem
qualquer delonga, na rede pública de saúde (SUS), vaga em UTI, assim viabilizando-se a internação do Autor em leito de Unidade
de Terapia Intensiva, ou ainda, na impossibilidade, seja reservada vaga em UTI da rede privada, cujas despesas devem ser
custeadas integralmente pela parte Requerida. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ao dia, a contar da data da intimação. O cumprimento desta decisão deve ser de imediato, sem nenhuma justificativa de
delongas.Para efetivo e imediato cumprimento desta decisão, seja intimado o HOSPITAL GERAL e os demais da rede pública ,
para reservar vaga em UTI para o Requerente, na pessoa dos seus Diretores, ou, ainda, qualquer outra pessoa que esteja , no
momento, respondendo pelo expediente.Serve esta de MANDADO DE INTIMAÇÃO.Intimem-se.Encaminhem-se os autos ao
Cartório de Distribuição para os devidos fins, no primeiro dia útil.São Luís, 16 de fevereiro de 2013.DR. MANOEL AURELIANO
FERREIRA NETOJUIZ DE DIREITO PLANTONISTA Resp: 107755
Processo nº 0022903-56.2012.8.10.0001 244462012
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE DOS SANTOS CARNEIRO
Advogados: DANIEL LUIS SILVEIRA ( OAB 8366 )
Réus: ESTADO DO MARANHAO
Advogados: LUCIANA CARDOSO MAIA ( OAB PROCURADORADOESTAD )
[...] É cediço que a tutela antecipada é medida de exceção, necessitando de requisitos fundamentais à sua concessão, quais
sejam, a verossimilhança das alegações, o periculum in mora e o fundado receio de causar dano irreparável ou de difícil reparação
à parte contrária.No caso dos autos, não vislumbro a presença do segundo requisito autorizador da concessão da tutela de
urgência, consoante argumentos a seguir.As afirmações feitas pelo autor e da documentação acostada aos autos não me parecem
suficientes para justificar uma ameaça grave de dano que venha a ser irreparável, ou mesmo que justifique a imediata implantação
do benefício pleiteado, uma vez que a segurada faleceu em 1992, ou seja, há mais de vinte anos, mas somente agora o autor
deduz em Juízo sua pretensão, o que descaracteriza a alegação de urgência. Assim, não restando demonstrado o perigo na
demora da concessão da medida que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação e ficando prejudicada a análise dos
demais requisitos, indefiro o pedido de tutela antecipada.Manifestem-se as partes, em cinco dias, sobre a possibilidade de
julgamento antecipado da lide ou interesse na produção de provas, sendo que, caso queiram produzi-las, deverão indicá-las de
maneira clara e precisa, para que o Juízo possa analisar sua conveniência e necessidade.São Luís/MA, 25 de janeiro de
2013.RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
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Processo nº 0033136-20.2009.8.10.0001 331362009
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: BRASILINA CARVALHO SERRA e CARMINIA SILVEIRA PEREIRA MARINHO e FELISBELA PEREIRA DA SILVA e
IARATANIA SOEIRO ARAUJO e JOSE PAULO MELO DE MORAES REGO e MARIA DA GRACA CARDOSO e MARIA DE
JESUS COSTA DA SILVA e MARIA DOROTEA DIAS DE ARAUJO e MARIA IARA MENDES LOIOLA e MARIA PEREIRA DA
SILVA AROUCHA e MARIA RAIMUNDA COQUEIRO GOUVEIA e MARINETE SOARES DE ALMEIDA e MAXIMIANO SERGIO
LIMA ALVES e NEIDIOMAR ASSUNCAO COSTA DE SOUSA e ROSA ALVES BARROS
Advogados: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: FLAVIA PATRICIA SOARES RODRIGUES ( OAB PROCURADORAESTADUAL )
Vistos etc.Manifestem-se as partes em 10 (dez) dias sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 584-599.São
Luís, 29 de janeiro de 2013.Raimundo Nonato Neris Ferreira Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0046144-59.2012.8.10.0001 493872012
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE: OTHELINO NOVA ALVES NETO
Advogados: ANTINO CORREA NOLETO JUNIOR ( OAB 8130 )
IMPETRADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE SAO LUIS e SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE SAO LUIS
PESSOA JURÍDICA: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADOR: MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMOES
Vistos etc.Trata-se de mandado de segurança impetrado por OTHELINO NOVA ALVES NETO contra ato do PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE objetivando em sede de liminar que as
autoridade coatoras sejam compelidas a "cumprirem a Lei Federal nº 12.527/2011, prestando àqueles que solicitarem todas as
informações requeridas, em especial a resposta aos ofícios embasados na legislação".Na fundamentação da pretensão deduzida,
o impetrante alega que, na qualidade de Deputado Estadual e de cidadão, protocolou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente
diversos ofícios referentes a procedimentos de licenciamento ambiental, solicitando o acesso a informações de interesse público.
Segue aduzindo que o prazo legal para fornecimento dessas informações transcorreu sem qualquer tipo de resposta por parte das
autoridades coatoras.A análise do pedido de liminar foi diferida para depois das informações (fl. 34).Ambas as autoridades (além
do Município de São Luís) foram notificadas, mas apenas o Secretário Municipal de Meio ambiente, por meio de sua assessoria
jurídica, se manifestou, informando que em razão da excepcional demanda de pedidos foi enviado ao impetrante pedidos de
prorrogação de prazo, o qual nunca mais pronunciou-se acerca de seu interesse no prosseguimento do pedido nem informou a
maneira pela qual gostaria de obter as informações solicitadas. Acrescenta que os fatos narrados ocorreram na gestão anterior e
que o órgão não foi omisso.É o breve relato.Sobre o tema de liminar em mandado de segurança, peço vênia para invocar a lição
de Hely Lopes Meireles, em sua festejada obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data, 13ª Ed. RT, leciona:"A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de Mandado de Segurança,
quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar ineficácia da ordem judicial, se
concedida a final (art. 7º, II). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier
a ser reconhecido na decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como
antecipação dos efeitos da sentença final: é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência
de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por
isso mesmo, não importa em prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o
impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado".E acrescenta:"A liminar não é liberalidade
da justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negado quando ocorreu os pressupostos, como
também não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (pag.51).No caso presente, ao exame do
pedido formulado, entendo que estão caracterizados os pressupostos para a concessão parcial da medida liminar vindicada.Com
efeito, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei 12.527/2011 o acesso às informações de interesse público, desde que o requerimento
seja formulado da maneira adequada, deve ocorrer imediatamente, salvo em caso de impossibilidade, situação na qual o órgão
responsável deve oferecer resposta ao interessado em prazo não superior a vinte dias, o qual pode ser prorrogado em até dez
dias.No caso concreto, o interessado formulou seus requerimentos por meio dos ofícios indicados às fls. 11-32, na qualidade de
Deputado Estadual, indicando seu endereço eletrônico para recebimento dos dados e informando sua preferência pelo formato
digital.Em que pese a mudança de gestão pela qual passou o Município de São Luís, é necessário ponderar que os pedidos de
prorrogação de prazo foram expedidos desde setembro/2012 (fls. 77-106) e que os novos gestores foram empossados há dois
meses, já tendo expirado, há muito, o prazo solicitado. Ressalte-se que não existe na lei a necessidade de se aguardar a
manifestação do interessado quanto à possibilidade de prorrogação, devendo o órgão responsável tomar as providências
necessárias para a análise do pedido.As informações prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente não trazem qualquer
fundamento relevante para o grande lapso de tempo decorrido desde os requerimentos formulados pelo interessado, configurando,
assim, omissão sem justificativa.Entretanto, tratando-se o mandado de segurança de medida judicial que deve atacar um ato
concreto (não possuindo caráter normativo), e considerando-se que a ação foi impetrada com fundamento em direito subjetivo de
acesso à informação e que o impetrante não possui legitimidade processual para pleitear em Juízo que os efeitos da decisão "se
estendam a quaisquer outras solicitações de informações", o pedido não se mostra apto para acolhimento quanto a esse
ponto.Dessa forma, defiro em parte a medida liminar pleiteada, determinando que as autoridades impetradas apresentem resposta
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ao impetrante, no prazo de vinte dias, às requisições formuladas por meio dos ofícios nº 031/2012-GDON, 033/2012-GDON,
035/2012-GDON, 038/2012-GDON, 039/2012-GDON, 040/2012-GDON, 041/2012-GDON, 042/2012-GDON, 047/2012-GDON,
048/2012-GDON, 049/2012-GDON, 050/2012-GDON, 051/2012-GDON, 053/2012-GDON, 054/2012-GDON, 055/2012-GDON,
056/2012-GDON, 057/2012-GDON, 058/2012-GDON, 059/2012-GDON, 060/2012-GDON e 061/2012-GDON, na forma indicada
nos expedientes.Expeçam-se os mandados para intimações das autoridades e publique-se para ciência do impetrante. Após essas
providências, remetam-se os autos ao Ministério Público para conhecimento e parecer, no prazo legal.São Luís, 07 de março de
2013.MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIROJuíza de Direito Auxiliar, resp. pela 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0005579-58.2009.8.10.0001 55792009
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: CARLOS JOSE FERREIRA LOPES e CELIA ALESSANDRA SERRA FERREIRA e CLAUDIA MARIA GOMES DE
AZEVEDO e DALCINETE DE SOUZA ALMEIDA e DEUZIETE DE JESUS DUTRA e EDIGARDINO CAMPOS DA SILVA
Advogados: ANDRE SANTOS SILVA MELO ( OAB 7947 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: ROGERIO FARIAS DE ARAUJO ( OAB PROCURADORESTADUAL )
Vistos etc.Manifestem-se as partes em 10 (dez) dias sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 470-474.São
Luís, 29 de janeiro de 2013.Raimundo Nonato Neris Ferreira Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0012030-41.2005.8.10.0001 120302005
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: ELI BIANOR QUEIROZ e ELIANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS e
MARIA DA GRACA CARAO SILVA e MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA e MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GOMES
e MARLENE COSTA GARCEZ e WALDENER AGUIDA NOGUEIRA
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: LUCIANA CARDOSO MAIA ( OAB PROCURADORADOESTAD )
Vistos etc.Manifestem-se as partes em 10 (dez) dias sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 644-652.São
Luís, 29 de janeiro de 2013.Raimundo Nonato Neris Ferreira Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0017790-34.2006.8.10.0001 177902006
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: EDMÊ DIAS FILHA e MARIA ALICE ALVES MOURAO e MARIA APARECIDA REZENDE LEONEL e MARIA ARLETE
ABREU DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DA MOTA MACEDO e MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUSA e MARIA
HELENA MILHOMEM DOS SANTOS e MARIA JULIA PEREIRA COSTA e MARIA LECY DOS SANTOS OLIVEIRA e MARIA
NASARÉ PINHEIRO LOPES e MARIA RAIMUNDA MOTA PINHEIRO RODRIGUES e MARIA ZELIA DE AGUIAR CAVALCANTE
e MARISA ORTEGAL RAMOS e MELQUIADES LOPES RIBEIRO e MIRACI SILVA CAMARGO
Advogados: LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: CARLOS GUSTAVO BRITO CASTRO ( OAB PROCURADORDOESTADO )
Vistos etc.Manifestem-se as partes em 10 (dez) dias sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 723-725.São
Luís, 29 de janeiro de 2013.Raimundo Nonato Neris FerreiraJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 159665
Processo nº 0044860-16.2012.8.10.0001 480382012
Ação: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
Autor: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN ( OAB PROCURADORESTADUAL )
Réus: GRACYANE DE JESUS AZEVEDO MATOS
Advogados: JOSE ALBERTO SANTOS PENHA ( OAB 7221 )
ATO ORDINATÓRIO Fundamentação legal § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - COGER/MaranhãoProcesso nº
44860-16.2012.8.10.0001Faço vista dos autos às partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial, no prazo de dez dias. São Luís-MA, 15 de março de 2013. Martha Maria Tereza Costa Pereira Secretária da 5ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 107755
Processo nº 0005119-32.2013.8.10.0001 57262013
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: CRISTIANE DA SILVA SANTOS GUEDES e TATIANNIE SANTANA DA SILVA
Advogados: GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA ( OAB 8254 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
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PROCURADORA GERAL : HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
PROCESSO N.º 5119-32.2013.8.10.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREQUERENTES: CRISTIANE DA SILVA SANTOS
GUEDES E OUTRAREQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃOSENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação de execução ajuizada por
CRISTIANE DA SILVA SANTOS GUEDES e TATIANE SANTANA DA SILVA contra o ESTADO DO MARANHÃO, objetivando o
pagamento das quantias de R$ 73.452,08 (setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) e R4 59.691,17
(cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e um reais e dezessete centavos), respectivamente.Para tanto, alegam que nos autos
da ação ordinária de cobrança nº 14440-48.2000.8.10.0001, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Luís-MA, em que foram partes o Sindicato dos Professores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado
do Maranhão e a Fazenda Pública do Estado do Maranhão, esta foi condenada a pagar às interessadas a quantia em execução,
referente à obrigação de pagamento das diferenças salariais, mês a mês, a partir de 01/11/1995, e a implementação de interstícios
de 5% (cinco por cento) entre as referências das classes, a partir da referência 1, acumulativamente.Brevemente relatado,
decido.Não obstante a legitimidade da interessada para a execução individual de sentença nas ações ajuizadas por entidades de
classe, verifico que, no caso destes autos, o título judicial ainda não se apresenta apto ao cumprimento, pelo menos nesta fase, no
qual a requerente pleiteia o cumprimento de obrigação de pagar.Consoante se observa na memória de cálculo apresentada (fls.
31-32, 39-40 e 47), as interessadas procederam à aplicação imediata do índice de 5% entre as referências da carreira do
magistério, desconsiderando a necessidade da análise de toda a evolução salarial da carreira, bem como o prévio cumprimento da
obrigação de fazer (efetiva modificação da tabela salarial atual) para a fixação do termo final para o cálculo das diferenças
eventualmente devidas.Com efeito, para que seja verificada a ocorrência de eventual perda remuneratória e de direito à aplicação
desses índices, é necessário analisar a legislação que tratou sobre a remuneração da carreira desde 1998 até a presente data,
comparando-se as tabelas de vencimentos referentes a todos esses anos e investigando-se em quais períodos houve ou não o
respeito ao interstício, para que, ao final, caso realmente tenha ocorrido alguma diferença remuneratória nesse período, sejam
elaboradas novas tabelas de vencimentos para todos esses anos.E essa providência acima mencionada deve ocorrer mediante
liquidação da sentença no próprio processo original em que foi proferida, sendo desnecessário o ajuizamento de procedimentos
individuais para cada interessado, que acarretará somente a repetição de atos processuais redundantes. Após esse procedimento
de liquidação no processo originário, sendo encontrada alguma diferença remuneratória, a partir da elaboração válida dessas
tabelas, os interessados poderão ingressar, aí sim, individualmente, com a execução do título (obrigação de fazer e de pagar),
informando sua situação pessoal.Consigno que essa exigência não se constitui em exagerado formalismo, tratando-se apenas de
utilização racional do aparelhamento do Poder Judiciário, evitando-se milhares de procedimentos visando liquidar a sentença e de
demonstração de legítimo interesse/necessidade para a formação de novas relações processuais.Dessa forma, com base nos
argumentos acima expendidos, configurada a iliquidez do título executivo, indefiro a petição inicial e julgo o extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, e 295, inciso III, do CPC.Após o trânsito em julgado desta sentença,
arquivem-se os autos.P. R. I.São Luís/MA, 26 de fevereiro de 2013.MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIROJuíza de Direito Auxiliar, resp.
pela 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0007055-92.2013.8.10.0001 77772013
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: ROMER PESSOA FERNANDES
Advogados: ANTONIO EDUARDO SILVA MENDES ( OAB 7371 )
Réus: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA GERAL : HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
PROCESSO N.º 7055-92.2013.8.10.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREQUERENTE: ROMER PESSOA
FERNANDESREQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃOSENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação de execução ajuizada por ROMER
PESSOA FERNANDES contra o ESTADO DO MARANHÃO, objetivando o pagamento da quantia estimada de R$ 90.928,67
(noventa mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).Para tanto, alega que nos autos da ação ordinária de
cobrança nº 14440-48.2000.8.10.0001, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís-MA, em que
foram partes o Sindicato dos Professores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão e a
Fazenda Pública do Estado do Maranhão, esta foi condenada a pagar ao interessado a quantia em execução, referente à
obrigação de pagamento das diferenças salariais, mês a mês, a partir de 01/11/1995, e a implementação de interstícios de 5%
(cinco por cento) entre as referências das classes, a partir da referência 1, acumulativamente.Brevemente relatado, decido.Não
obstante a legitimidade do interessado para a execução individual de sentença nas ações ajuizadas por entidades de classe,
verifico que, no caso destes autos, o título judicial ainda não se apresenta apto ao cumprimento, pelo menos nesta fase, no qual a
requerente pleiteia o cumprimento de obrigação de pagar.Não bastasse a inexistência de qualquer memora de cálculo que
demonstre de maneira mínima as razões para a estimativa do valor indicado, em expressa desobediência ao artigo 475-B do CPC,
o requerente desconsiderou a necessidade da análise de toda a evolução salarial da carreira, bem como o prévio cumprimento da
obrigação de fazer (efetiva modificação da tabela salarial atual) para a fixação do termo final para o cálculo das diferenças
eventualmente devidas.Com efeito, para que seja verificada a ocorrência de eventual perda remuneratória e de direito à aplicação
desses índices, é necessário analisar a legislação que tratou sobre a remuneração da carreira desde 1998 até a presente data,
comparando-se as tabelas de vencimentos referentes a todos esses anos e investigando-se em quais períodos houve ou não o
respeito ao interstício, para que, ao final, caso realmente tenha ocorrido alguma diferença remuneratória nesse período, sejam
elaboradas novas tabelas de vencimentos para todos esses anos.E essa providência acima mencionada deve ocorrer mediante
liquidação da sentença no próprio processo original em que foi proferida, sendo desnecessário o ajuizamento de procedimentos
individuais para cada interessado, que acarretará somente a repetição de atos processuais redundantes. Após esse procedimento
de liquidação no processo originário, sendo encontrada alguma diferença remuneratória, a partir da elaboração válida dessas
tabelas, os interessados poderão ingressar, aí sim, individualmente, com a execução do título (obrigação de fazer e de pagar),
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informando sua situação pessoal.Consigno que essa exigência não se constitui em exagerado formalismo, tratando-se apenas de
utilização racional do aparelhamento do Poder Judiciário, evitando-se milhares de procedimentos visando liquidar a sentença e de
demonstração de legítimo interesse/necessidade para a formação de novas relações processuais.Dessa forma, com base nos
argumentos acima expendidos, configurada a iliquidez do título executivo, indefiro a petição inicial e julgo o extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, e 295, inciso III, do CPC.Após o trânsito em julgado desta sentença,
arquivem-se os autos.P. R. I.São Luís/MA, 05 de março de 2013.MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIROJuíza de Direito Auxiliar, resp.
pela 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 121715
Processo nº 0008201-71.2013.8.10.0001 89752013
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: MARIA DE JESUS GUTERRES SILVA
Advogados: ANA AUGUSTA GUTERRES SILVA ( OAB 11186 )
Réus: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADORA GERAL : HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
Vistos etc.Trata-se de ação de execução ajuizada por MARIA DE JESUS GUTERRES SILVA contra o ESTADO DO MARANHÃO,
objetivando a citação do ente público para oposição de embargos e sua intimação para apresentação de fichas financeiras.Para
tanto, alega que nos autos da ação ordinária de cobrança nº 14440-48.2000.8.10.0001, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Luís-MA, em que foram partes o Sindicato dos Professores em Educação das Redes Públicas
Estadual e Municipal do Estado do Maranhão e a Fazenda Pública do Estado do Maranhão, esta foi condenada a pagar diferenças
remuneratórias, mês a mês, a partir de 01/11/1995, e a implementação de interstícios de 5% (cinco por cento) entre as referências
das classes, a partir da referência 1, acumulativamente.Brevemente relatado, decido.Não obstante a legitimidade da interessada
para a execução individual de sentença nas ações ajuizadas por entidades de classe, verifico que, no caso destes autos, o título
judicial ainda não se apresenta apto ao cumprimento, pelo menos nesta fase, no qual a requerente pleiteia o cumprimento de
obrigação de pagar.Não bastasse a inexistência de qualquer memória de cálculo que demonstre de maneira mínima o crédito em
execução, em expressa desobediência ao artigo 475-B do CPC, a requerente desconsiderou a necessidade da análise de toda a
evolução salarial da carreira, bem como o prévio cumprimento da obrigação de fazer (efetiva modificação da tabela salarial atual)
para a fixação do termo final para o cálculo das diferenças eventualmente devidas.Com efeito, para que seja verificada a
ocorrência de eventual perda remuneratória e de direito à aplicação desses índices, é necessário analisar a legislação que tratou
sobre a remuneração da carreira desde 1998 até a presente data, comparando-se as tabelas de vencimentos referentes a todos
esses anos e investigando-se em quais períodos houve ou não o respeito ao interstício, para que, ao final, caso realmente tenha
ocorrido alguma diferença remuneratória nesse período, sejam elaboradas novas tabelas de vencimentos para todos esses anos.E
essa providência acima mencionada deve ocorrer mediante liquidação da sentença no próprio processo original em que foi
proferida, sendo desnecessário o ajuizamento de procedimentos individuais para cada interessado, que acarretará somente a
repetição de atos processuais redundantes. Após esse procedimento de liquidação no processo originário, sendo encontrada
alguma diferença remuneratória, a partir da elaboração válida dessas tabelas, os interessados poderão ingressar, aí sim,
individualmente, com a execução do título (obrigação de fazer e de pagar), informando sua situação pessoal.Consigno que essa
exigência não se constitui em exagerado formalismo, tratando-se apenas de utilização racional do aparelhamento do Poder
Judiciário, evitando-se milhares de procedimentos visando liquidar a sentença e de demonstração de legítimo
interesse/necessidade para a formação de novas relações processuais.Dessa forma, com base nos argumentos acima
expendidos, configurada a iliquidez do título executivo, indefiro a petição inicial e julgo o extinto o processo sem resolução de
mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, e 295, inciso III, do CPC.Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os
autos.P. R. I.São Luís/MA, 07 de março de 2013.MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIROJuíza de Direito Auxiliar, resp. pela 5ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0013678-85.2007.8.10.0001 136782007
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SONIA MARIA CAMARA e VILAMAR MARCELINO DE ANDRADE
Advogados: FRANCISCO COELHO DE SOUSA ( OAB 4600 ) SANDRO DE QUADROS PAGLIARINI, ANTONIO FERNANDO
RITES DO SACRAMENTO
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR e MUNICIPIO DE SAO LUIS
Advogados: CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI ( OAB 5410 ) e MARIA TEREZA FREITAS ROCHA ( OAB
PROCURADORAMUNICIPA )
CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do CPC, e julgo procedentes os pedidos formulados em relação ao MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS, nos seguintes termos:
a) fixo a indenização decorrente dos danos morais em 300 salários mínimos, valor sobre o qual deverão incidir juros legais, a partir
de 12.02.2006, no índice 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que alterou a
redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997), quando deverão ser aplicados os incides oficiais previstos nessa norma, e correção
monetária contada a partir da data desta sentença, também conforme os índices previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.
b) em relação aos danos materiais, condeno o ente público ao pagamento de uma pensão mensal, a ser rateada igualmente entre
os autores, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do evento danoso (12.02.2006) até a data em que a
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vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (10.07.2015), e a partir desta data, ao pagamento de uma pensão no valor de 1/3 (um
terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 66 (sessenta e seis) anos (10.07.2056), esclarecendo que sobre o
valor a ser pago retroativamente deverá incidir juros de mora, no índice de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, e correção
monetária, conforme o índice INPC/IBGE, ambos calculados mês a mês a partir de 12.02.2006 (data do evento danoso, nos termos
das Súmulas 43 e 54 do STJ), até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando deverão ser aplicados os incides previstos no
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (nova redação).
Além disso, condeno o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS ao pagamento da verba honorária devida ao advogado dos autores, fixando-a
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, considerando o elevado valor da
condenação e a sucumbência de parte do pedido.
Deixo de condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO - CEMAR, em razão do benefício da Justiça Gratuita.
Sem custas.
Transcorrido o prazo sem recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário.
P. R. I.
São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2013.
MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIRO
Juíza Auxiliar respondendo pela 5ª Vara da Fazenda Pública
Processo nº 0043528-14.2012.8.10.0001 466082012
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
Autor: CAROLINA SILVA VALE
Advogados: LICIA VALERIA PINTO CAMPOS ( OAB 6023 )
Réus: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR GERAL: MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMOES
CONCLUSÃO
Com tais fundamentos, homologo a desistência requerida, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em observância à
regra legal estabelecida no art. 267, VIII do Código de Processo Civil.
Custas como recolhidas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais, com a devida baixa no registro.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís/MA, 08 de novembro de 2012.
Raimundo Nonato Neris Ferreira
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
Processo nº 0047607-36.2012.8.10.0001 509512012
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA VITORIA SILVA VERAS
Advogados: LICIA VALERIA PINTO CAMPOS ( OAB 6023 )
Réus: MUNICIPIO DE SAO LUIS.
Advogados: MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMOES ( OAB 6134 )
PROCESSO Nº 47607-36.2012.8.10.0001 - AÇÃO ORDINÁRIAREQUERENTE: MARIA VITÓRIA SILVA VERASREQUERIDO:
MUNICIPIO DE SÃO LUÍSSENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por MARIA
VITÓRIA SILVA VERAS contra o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, objetivando sua nomeação para o cargo de enfermeiro, para o qual
foi aprovada em concurso público.Para tanto, alega que participou de concurso público, sendo aprovada e classificada na 597ª
colocação. No entanto, teve seu direito preterido com a convocação de candidatos que estavam em posição inferior.Além disso,
sustenta que, não obstante os candidatos aprovados dentro do número de vagas terem sido convocados e o resultado do referido
concurso ainda estar em validade, o réu mantém profissionais contratados precariamente, o que lhe garante direito subjetivo à
nomeação.O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 208-210).Antes da expedição do mandado de citação, a requerente
apresentou petição na qual manifestou seu desejo em não prosseguir no feito (fl. 212), embora não tenha declinado no pedido de
desistência as razões pelas quais não mais pretende litigar, nem exista na petição qualquer documento que sugira o cumprimento
voluntário da pretensão por parte do Município após o ajuizamento da ação. Ao contrário, a desistência apresentada - tal como já
ocorreu em processos semelhantes (situação devidamente identificada e denunciada à Diretoria do Fórum) -, sugere a tentativa de
burlar o serviço de distribuição e o juízo natural, de modo a permitir o processamento do mesmo pedido a uma Vara Fazendária
cujo entendimento sobre o assunto seja convergente com a pretensão da parte interessada.A suspeita dessa ocorrência, como
dito, já foi comunicada à Diretoria do Fórum pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública (Ofício nº 32/2012 - 2ª VFP/GAB) sendo
posteriormente comprovada pela Secretária Judicial da Distribuição (Ofício nº 150/2012-CD) e, mais recentemente, igualmente
comprovada na distribuição de outra ação pela própria MARIA VITÓRIA SALES VERAS (Proc. n.º 48208-42.2012.8.10.0001,
ajuizado por Cecília Silva de Lima, Cristiane Carvalho Sousa, Maria Vitória Silva Veras e Rosângela Nogueira Araújo distribuído
perante esta 5.ª VFP, tendo sido solicitada a desistência após o indeferimento do pedido de tutela, devidamente
homologada).Observe-se que, logo após a desistência foi ajuizada nova ação (Proc. n.º 51289-96.2012.8.10.0001) por Cristiane
Carvalho Sousa, Cecília Silva de Lima e Rosângela Nogueira Araújo, distribuída à 4.ª VFP, na qual também houve o indeferimento
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do pedido de antecipação da tutela.Assim, este é o segundo pedido, em todo idêntico, distribuído pela autora e a segunda
solicitação de desistência formulada após o indeferimento da tutela antecipada.Há, sem qualquer dúvida, manifesta litigância de
má-fé, visto que a reiterada prática da autora constitui-se ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art. 17, V, do C.P.C.De
qualquer modo, diante do pedido formulado, adoto as seguintes providências:a- nos termos do art. 267, VIII, do CPC, julgo extinto
o processo, sem exame do mérito, por desistência da autora;b- determino a comunicação da desistência à Diretoria do Fórum e à
Secretaria da Distribuição para as anotações necessárias, inclusive para a adoção de providências do serviço de informática para
a verificação do ajuizamento da mesma causa a outro juízo. Declaro o perdimento das custas já recolhidas e imponho à autora, na
forma do art. 18 do Código de Processo Civil, o pagamento de multa que estabeleço em 1% do valor da causa.Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e decorrido o prazo da publicação da sentença, intime-se pessoalmente a autora,
por via postal, para o pagamento da multa processual.São Luís, 28 de janeiro de 2013.RAIMUNDO NONATO NERIS
FERREIRAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Resp: 146985
Processo nº 0052156-89.2012.8.10.0001 557622012
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Autor: SILVIO RAIMUNDO COSTA MATOS
Advogados: CINIRA RAQUEL CORREA REIS ROCHA ( OAB 8012 )
Réus: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADORA GERAL : HELENA MARIA CAVALCANTI HAICKEL
PROCESSO N.º 52156-89.2012.8.10.0001 - AÇÃO DE EXECUÇÃO AUTOR: SÍLVIO RAIMUNDO COSTA MATOSRÉU:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃOSENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação de execução de quantia certa
proposta por SÍLVIO RAIMUNDO COSTA MATOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, objetivando o
pagamento da quantia de R$59.583,91 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um
centavos).Distribuída a ação, este juízo intimou o requerente para emendar a inicial indicando corretamente o pólo passivo da
demanda, entretanto o prazo transcorreu sem manifestação, conforme atesta a certidão à fl. 23. Vieram-me, então, os autos.A
análise dos autos demonstra tratar-se de caso de indeferimento da inicial.Com efeito, é certo que, se a petição inicial estiver
irregular, faltando-lhe algum requisito, cabe ao magistrado intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para emendá-la, no
prazo de dez dias, conforme está previsto no artigo 284 do Código de Processo Civil.Contudo, não cumprida a diligência ordenada,
a petição inicial será indeferida (art. 295, VI, CPC).Convém, por oportuno, esclarecer que um dos requisitos da inicial é o que está
previsto no artigo 282, inciso II do CPC, ou seja, a indicação adequada do réu.No caso concreto, verifica-se que o autor indicou
para o pólo passivo da demanda a Fazenda Pública do Estado do Maranhão, entretanto a boa regra técnica recomenda que seja
indicada corretamente para o pólo passivo da demanda a pessoa jurídica demandada, que no presente caso seria o Estado do
Maranhão, a quem cabe o cumprimento efetivo de eventual decisão judicial favorável à parte autora.Ora, sem a indicação precisa
do pólo passivo, impossível o processamento da demanda.Assim, por não estar preenchido um dos requisitos processuais de
validade, a saber, a petição inicial válida, a presente situação redunda no indeferimento da inicial, julgo, portanto, extinto o
processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inc. I c/c artigo 295, inc. VI do CPC.Sem custas, tendo em vista o
benefício da justiça gratuita, que ora defiro.Sem condenação em honorários, vez que o réu não foi citado.Decorrido o prazo de lei,
arquivem-se os autos com a devida baixa no registro.P. R. I.São Luís, 08 de março de 2013.MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIROJuíza
de Direito Auxiliar resp. pela 5.ª Vara da Fazenda Pública Resp: 159665

Sexta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0005004-16.2010.8.10.0001
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO ( OAB PROCURADOR )
Réus: DISTRIBUIDORA MUNDIAL LTDA
Advogada: ALLANA GARCIA LOBATO (OAB/MA. 10.358)
Diante do exposto, configurada a impossibilidade jurídica de análise da postulação, após tudo devidamente ponderado, tratando-se
de matéria que não se enquadra nos requisitos da medida excepcional, JULGO EXTINTA, a vertente EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE, eis que incide na hipótese o art. 267, VI, do Código de Processo Civil.Determino, pois a continuidade do feito
executivo, devendo ser intimada a Fazenda Publica Municipal para dar seguimento ao mesmo.Em razão do caráter de lide
atribuído a exceção de pré-executividade, vez que constitui-se em procedimento de resistência a uma pretensão, condeno a
excipiente ora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que a falta de um valor atribuído a tal incidente fixo em R$
500,00 (quinhentos reais), quantia que moderadamente entendo aplicar-se ao caso. Nesse sentido a lição da jurisprudência:STJ181193) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.1. A decisão que
julga procedente, em parte, exceção de pré-executividade não tem natureza condenatória, mas, sim, declaratória negativa, com o
que a verba honorária deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do Magistrado, não podendo levar em conta inexistente valor da
condenação.2. Recurso especial conhecido e provido, em parte.(Recurso Especial nº 696177/PB (2004/0122849-5), 3ª Turma do
STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. j. 12.05.2005, maioria, DJ 22.08.2005).Intime-se.São Luís, 07 de março de
2013.José Edílson Caridade Ribeiro Juiz de Direito Resp: 115295
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Processo nº 0009192-09.1997.8.10.0001
Ação: EMBARGOS DE TERCEIROS
Autor: BARBARA YUMIKO KAMIJO
Advogados: JOSE RIBAMAR SERRA ( OAB 4374 )
Réus: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Vistos, etc...Em execução de honorários o Dr. José Ribamar Serra, requereu o cumprimento de sentença, tendo havido oposição
de embargos. Devidamente intimado, impugnou os embargos apresentados.Sobreveio decisão de fls. 122, que considerando que a
cizânia se prendia apenas a questão de valores e percentuais, determinou a remessa dos autos à contadoria, para encontrar os
valores.Publicada a decisão no Diário Eletrônico às fls. 124, não houve qualquer impugnação.Posteriormente, adveio a decisão de
fls. 126-29 dos autos, que determinou nova remessa dos autos ao contador para emissão de novos cálculos com o parâmetro ali
referido, advindo novos cálculos de fls. 131.Com vista o Estado para se manifestar acerca dos cálculos, apresentou novo cálculo
conforme planilha de fls.135.Manifestou-se o exeqüente às fls. 142-44, impugnando os valores obtidos posteriormente e alegando
ser o valor encontrado às fls. 123, o único que não lhe causa prejuízo.Relatei. Decido a questão não se cinge de contornos
objetivos, mas, de convicção deste magistrado no sentido de que a decisão que mais se adequa ao caso é a que se exprime na
decisão de fls. 122, expresso no cálculo de fls. 123.Desse modo, após tudo devidamente ponderado, reconsidero a decisão
anteriormente exarada às fls. 126-29.Por conseguinte convencido de que a decisão que melhor se afeiçoa ao caso, é a de fls. 122,
determino que após eventual prazo para a impugnação deste, seja expedida a competente RPV. Em seguida arquive-se dando-se
a devida baixa na distribuição,Cumpra-se.São Luís, 29 de março de 2012José Edilson Caridade Ribeiro Juiz de Direito Resp:
121244
Processo nº 0019230-89.2011.8.10.0001
Ação: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
Autor: A J NOGUEIRA
Advogados: TARCILIO SANTANA FILHO ( OAB 9517 )
Réus:
A autora A. J. Nogueira interpôs a presente ação cautelar com pedido liminar inaudita altera pars com o objetivo de obter certidão
negativa de débito do Município de São Luís referente ao ano 2011, sob pena de multa diária de mil reais. Alegou que a falta da
referida certidão negativa lhe impede de participar de licitações e de firmar contratos com a administração pública gerando
prejuízos incalculáveis. A presente cautelar incidental está apensada aos autos dos embargos à execução fiscal Nº 23659/2010 e à
execução Nº 7622/2010 em que o Município de São Luís busca a satisfação do crédito de R$ 6.319,94 consubstanciado nas CDAs
59.075/09-43, 59.077/09-05, 59078/09-96, 59.079/09-77, 59.080/09-00, 59081/09-91, 59082/09-72, 59083/09-53, 59084/09-34,
59085/09-15, 59086/09-04, 59087/09-87, 59088/09-68, 59089/09-49, 59090/09-82, 59092/09-44 e 59093/09-25. Os embargos à
execução Nº 23659/2010 atrelados a esta cautelar foram recebidos sem efeitos suspensivos em razão da falta de garantia, na
forma dos arts. 16 da LEF e 739 - A do CPC. Não requereu a concessão dos benefícios da Lei de Assistência Judiciária Gratuita e
fixou o valor da causa em R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese o pedido da
autora ser fundado nos artigos das tutelas antecipadas e não das cautelares em si, com fulcro na fungibilidade característica das
tutelas de urgência, admito uma pela outra e passo a análise do pedido liminar. O processo cautelar como tutela de urgência
calcada no juízo de probabilidade pressupõe a demonstração pela requerente do fumus boni iuris, do periculum in mora e do
periculum in mora in reverso, além da reversibilidade da medida. Para demonstrar o perigo da demora a autora aduziu que está
prestes a participar de licitações e, consequentemente, firmar contratos com administração pública. Aduziu, ainda, que a falta da
certidão negativa lhe inviabilizaria causando prejuízos incalculáveis. Observo que a dívida está sendo totalmente discutida nos
embargos Nº 23659/2010, que não haverá danos irreversíveis ao fisco se a certidão for emitida e que a medida pleiteada é
reversível. Não houve qualquer inovação fática. Tem-se, portanto, que o presente pedido de expedição de certidão negativa de
débito é, na verdade, uma renovação do pedido de suspensão da execução que já foi indeferido nos embargos. A entrega de
certidão negativa se revela uma suspensão da execução pela via transversa visto que a suspensão da execução, além de obstar
possíveis alienações de bens, conduz, também, à obrigatoriedade de entrega de certidão. A expedição de certidão negativa de
débito fiscal de 2011 pressupõe a quitação das dívidas dos anos anteriores e é, neste caso, pedido juridicamente impossível, tendo
vem vista a presunção de certeza e liquidez das CDAs. Ou seja, havendo uma execução fiscal em curso não há que se falar em
certidão negativa e sim, tão somente, em certidão positiva com efeitos de negativa. Apenas se os embargos extinguirem
definitivamente a execução será possível exigir do Município de São Luís a certidão negativa pleiteada. A cautelar objetiva a
suspensão de uma dívida de R$ 6.319,94 não podendo prevalecer o valor da causa de R$ 545,00. Assim, com fulcro no arts. 258 e
259, II do CPC, tratando-se de questão de ordem pública, na esteira da jurisprudência remansosa dos nossos tribunais, CORRIJO
DE OFÍCIO o valor atribuído à causa pelo embargante para R$ 6.319,94. DTZ1703841 - PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 258 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA CORREÇÃO PELO MAGISTRADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCISO I DO
ARTIGO 267 DO CPC. - O valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, nos termos do artigo
258 do CPC. - Possibilidade de determinação de correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, à vista da discrepância
entre o "quantum" atribuído e proveito econômico pretendido. - Resguardo do interesse público, por meio do recolhimento correto
das custas processuais. Precedentes do STJ. - Recurso desprovido. (TRF3ª R. - AC 945710 - 5ª T. - Rel. Desemb. Fed. Andre
Nabarrete - DJ 03.07.2007) Não há pedido de concessão de benefícios da Lei 1060/50. Assim, DETERMINO, ainda, que a autora
promova o recolhimento das custas iniciais devidas, em 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Nesse contexto,
por não haver qualquer bem penhorado, tratando-se de ação cautelar com pedido liminar que intenta um dos efeitos da suspensão
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da execução já indeferida dia 18/03/2011 nos autos dos embargos Nº 23659/2010, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO idônea realizada por depósito judicial ou penhora de bens sobre o valor total
da dívida mais custas e honorários, tudo com fulcro nos arts. 16 da LEF e 739 - A do CPC. Após a comprovação da caução nos
autos expeça-se mandado de intimação a ser cumprido na pessoa do Procurador Geral, para que o Município de São Luís não
considere as CDAs 59.075/09-43, 59.077/09-05, 59078/09-96, 59.079/09-77, 59.080/09-00, 59081/09-91, 59082/09-72, 59083/0953, 59084/09-34, 59085/09-15, 59086/09-04, 59087/09-87, 59088/09-68, 59089/09-49, 59090/09-82, 59092/09-44 e 59093/09-25
óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa da A.J.S. NOGUEIRA - ME do ano de 2011, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se a Fazenda Pública, na pessoa do Procurador Geral, para contestar a presente ação
cautelar em 20 dias, na forma dos arts. 802 e 188 do CPC. Uma via deste despacho/decisão será utilizada como MANDADO DE
CITAÇÃO a ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço da Procuradoria do Município. Publique-se. Cumpra-se.São Luís MA, 30 de maio de 2011.JOSÉ EDILSON CARIDADE RIBEIROJuiz de Direito Titular da 6ª Vara da Fazenda Pública Resp: 121244

Sétima Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente M. J. PESTANA PINHEIRO, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e
Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal Processo nº. 13822-20.2011.8.10.0001
que lhe move a ESTADO DO MARANHÃO.
FINALIDADE: CITAÇÃO de M. J. PESTANA PINHEIRO, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 1.209,05 (um mil,
duzentos e nove reais e cinco centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 1455/2010 emitida(s) em 29/04/2010,
acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens
quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor
embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente MARIA DE LOURDES MATOS DE MATOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, que
por este Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal Processo nº. 1384886.2009.8.10.0001 que lhe move a MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de MARIA DE LOURDES MATOS DE MATOS, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida ou juntar
comprovante de pagamento, referente a(s) custas processuais no valor de R$ 187,24 (cento, oitenta e sete reais, vinte e quatro
centavos) e honorários advocatícios no valor de R$293,36 (duzentos, noventa e três reais e trinta e seis centavos), sem o que o
processo não poderá ser extinto.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
- Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
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conhecimento tiverem, especialmente JOÃO ABDIAS BATISTA DIAS, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo
nº. 13929-69.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de JOÃO ABDIAS BATISTA DIAS, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 2.406,27(dois
mil, quatrocentos e seis reais, vinte e sete centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 4635/2008, 4636/2008,
4637/2008 e 4638/2008, emitida(s) em 02/04/2008, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo
serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de
penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente JOSÉ JORGE LEITE SOARES, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo
nº. 14527-23.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de JOSÉ JORGE LEITE SOARES, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 4.102,29
(quatro mil, cento e dois reais, vinte e nove centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 5916/08, 5917/08,
5918/08 e 5919/08, emitida(s) em 16/04/2008, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo seremlhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de
que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente CELSO BITTENCOURT FERRO COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por
este Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal,
Processo nº. 19263-84.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de CELSO BITTENCOURT FERRO COSTA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$
3.433,33 (três mil, quatrocentos, trinta e três reais, trinta e três centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s):
6635/08, 6636/08 e 6637/08, emitida(s) em 05/05/2008, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo
serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de
penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
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O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente CONSTRUTORA ITAQUI LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo
nº. 19329-64.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SAO LUIS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de CONSTRUTORA ITAQUI LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 3.742,18 (três
mil, setecentos, qurenta e dois reais e dezoito centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 7211/08 e 7214/08,
emitida(s) em 19/05/2008, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo serem-lhe(s) penhorados ou
arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem o prazo de 30
(trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente MARIA ZÉLIA DE BARROS, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e
Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº.
19826-44.2009.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de MARIA ZÉLIA DE BARROS, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 7.370,86 (sete mil,
trezentos e setenta reais, oitenta e seis centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 27.256/09-65, 27.257/09-46,
27.259/09-08 e 27.260/09-41, emitida(s) em 31/03/2009, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo
serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de
penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente OLIVER CONSTRUÇÕES LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo
nº. 27823-78.2009.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de OLIVER CONSTRUÇÕES LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 4.242,24
(quatromil, duzentos, quarenta e dois reais, vinte e quatro centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 58.989/0960 e 58.991/09-84, emitida(s) em 27/07/2009, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo seremlhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de
que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
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O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente A. A. BARBOZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, atualmente em lugar incerto e não
sabido, que por este Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal Processo
nº. 34809-77.2011.8.10.0001 que lhe move a ESTADO DO MARANHÃO.
FINALIDADE: CITAÇÃO de A. A. BARBOZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida
de R$ 2.039,33 (dois mil, trinta e nove reais, trinta e três centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 2830/2010
emitida(s) em 14/06/2010, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo serem-lhe(s) penhorados ou
arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem o prazo de 30
(trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente MARIA RAIMUNDA LOPES ESPINDOLA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por
este Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal,
Processo nº. 3582-74.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SAO LUIS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de MARIA RAIMUNDA LOPES ESPINDOLA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$
1.740,98 (um mil, setecentos e quarenta reais, noventa e oito centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s):
11465/07, 11466/07, 11467/07 e 11468/07, emitida(s) em 12/12/2007, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de
não o fazendo serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no
caso de penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções FiscaisJUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este
Juízo e Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo
nº. 724-70.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 1.603,18
(um mil, seiscentos e três reais e dezoito centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 9307/07, 9308/07 e
3909/07, emitida(s) em 13/11/2007, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo serem-lhe(s)
penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem
o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
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JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO
MARANHÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR JOÃO SANTANA SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES FISCAIS
DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER, nos termos do art. 8º, incisos: III e IV, da Lei nº. 6.830/80, a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, especialmente CARLOS OLIVEIRA COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e
Secretaria da 7ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº. 76197.2008.8.10.0001 que lhe move o MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.
FINALIDADE: CITAÇÃO de CARLOS OLIVEIRA COSTA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida de R$ 1.649,47(um mil,
seiscentos, quarenta e nove reais, quarenta e sete centavos), referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº'(s): 9552/07, 9553/07
e 9554/07, emitida(s) em 16/11/2007, acrescida de juros, multa e demais encargos, sob pena de não o fazendo serem-lhe(s)
penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem
o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos, na forma da Lei nº. 6.830/80.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Sarney Costa. Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Calhau - São Luís - MA. Fone: 3194-5448. Dado e
passado o presente edital, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 12 de Março de 2013. Eu,
_____________________, Daniela Fernandes de Melo, Secretária Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública -Execuções Fiscais, o
digitei e subscrevo.
JOÃO SANTANA SOUSA
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
-Execuções Fiscais-

Oitava Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 0008589-23.2003.8.10.0001
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS
Procurador (a): ANNE KAROLE S F DE BRITTO
Réus: MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A
Sentença: Vistos etc. A Fazenda Pública Municipal vem às fl. 49 requerer a desistência e extinção da presente execução, tendo
em vista que o executado originário faliu e o imóvel que deu origem ao tributo executado foi arrematado em hasta pública com
isenção dos débitos pretéritos, e não haveria possibilidade de substituir as CDAs e prosseguir a execução. Até o presente
momento não houve resistência a presente demanda por parte do executado. É o relatório. Decido. Dando ciência de que o
executado foi sucedido em hasta pública de processo falimentar, e que a Jurisprudência do STJ não admite a substituição da CDA
nos autos de execução para alterar a parte passiva, requer a exequente a desistência e extinção da execução.Prevê a Lei de
Execução Fiscal, em seu artigo 26, a extinção da execução, "sem qualquer ônus para as partes", se, antes da decisão final, "a
inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada". É bem o caso, devendo ser acolhido o pedido formulado pela exeqüente,
sem que lhe seja imposto qualquer ônus.A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça enfatiza que o exeqüente não se eximirá
desses encargos, se já houver sido oferecido embargos, evidente, ou outro meio de defesa que ponha fim ao processo de
execução.O executado não chegou a oferecer resistência nos presentes autos. Isto posto, com base na Súmula 392 do STJ,
reconheço a ilegitimidade passiva, uma vez que não existe parte passível de ser citada no presente processo, em consequência
julgo EXTINTO o processo nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a Fazenda Pública
nas custas e em honorários advocatícios em conformidade com o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal c/c a Súmula 153 do STJ.
Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa, onde necessário, oficie-se à distribuição. P.R.I. São Luís, 29 de janeiro de 2013.
Juíza Cleonice Conceição do Nascimento. Titular da 8ª Vara da Fazenda Pública.

Varas do Tribunal do Juri
Primeira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa
Processo nº 20550-43.2012.8.10.0001 (219082012)
AÇÃO PENAL
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA
1- Acusado: GLAUCIO ALENCAR PONTES CARVALHO
Advogados: DR. NAZARENO DE WEIMAR THÉ OAB/CE 3508/80 E OAB/PI 58-A, BRUNO SANTOS CARVALHO OAB/MA
6753, ADRIANO WAGNER ARAÚJO CUNHA OAB/MA 9345-A;
2 – Acusado: JOSÉ DE ALENCAR MIRANDA CARVALHO
Advogados: DR. NAZARENO DE WEIMAR THÉ OAB/CE 3508/80 E OAB/PI 58-A, BRUNO SANTOS CARVALHO OAB/MA
6753, ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA OAB/MA 9345-A, ADILSON TEODORO DE JESUS OAB/MA 4464;
3- Acusado: JOSÉ RAIMUNJDO SALES CHAVES JUNIOR, V. BOLINHA
Advogado(a)s: ANTONIO GREGORIO CHAVES NETO OAB/MA 5247-R 9, CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO OAB/MA
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6921, SÂMARA COSTA BRAÚNA OAB/MA 6267, JONAS GOMES OLIVEIRA NETO OAB/MA 11030;
4 – Acusado: FÁBIO AURÉLIO DO LAGO E SILVA
Advogado: ERIVELTON LAGO OAB/MA4690, DAMASCENO OAB/MA 10.010;
5 – Acusado: FÁBIO AURÉLIO SARAIVA SILVA
Advogados: RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA OAB/MA 10.014, FLAVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES OAB/MA 10.344,
DIMAS SALUSTIANO OAB/MA 3830;
6 – Acusado: SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA
Advogado: ALTAIR FONSECA PINTO OAB/MA 6496;
7 – Acusado: MARCOS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA
Advogados: ALTAIR FONSECA PINTO OAB/MA 6496;
8 – Acusado: RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO
Advogado: ALDENOR CUNHA REBOUÇAS JÚNIOR OAB/MA 6755;
9 – Acusado: ALCIDES NUNES DA SILVA
Advogado: RONALD LUIZ NEVES RIBEIRO OAB/MA 7271;
10 – Acusado: JOEL DURANS MEDEIROS
Advogado: RONALD LUIZ NEVES RIBEIRO OAB/MA 7271;
11 – Acusada: ELKER FARIAS VELOSO
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA;
12 – acusado: JHONATHAN DE SOUSA SILVA
Advogado: JOSÉ BERILO DE FREITAS LEITE FILHO OAB/MA, PEDRO JARBAS DA SILVA OAB/MA 5496-A, LUCIANA
ANDREA BORRALHO DE ARAÚJO DO ROSÁRIO, OAB/MA 10.647.
Vítima: ALDENÍSIO DÉCIO LEITE DE SÁ
DESPACHO
Considerando a designação da Audiência de Instrução à fl.3519, específico agora o cronograma do ato. O que faço nos seguintes
termos:
1. O horário para o início da audiência fixo durante todo o período para as 08h:30 min, devendo ocorrer no Salão da 1ª Vara do
Tribunal do Júri, localizado no 1º andar do Anexo do Fórum Des. Sarney Costa, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, nesta
Comarca de São Luís;
2. Ordem dos depoimentos das testemunhas de acusação: ...
2.8. Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 03 (três) dias, quanto às....
3. Quanto à ordem dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa será obedecida a sequencia em que os acusados
aparecem listados na denúncia. Considerando, ademais, a necessidade de maior tempo para a colheita dos depoimentos das
testemunhas de defesa estendo em mais 01 (um) dia as oitivas das testemunhas de defesa, ampliando-a para o dia 17.05.2013.
Disciplinando os trabalhos da seguinte forma...
3.9 Intime-se o acusado Ronaldo Henrique Santos Ribeiro, por seu patrono judicial, para que informe, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, o endereço das testemunhas..., a fim de se proceder às intimações. Ficando ciente de que caso não informe no prazo
assinalado poderá apresentá-las no dia 14.05.2013 (terça-feira), às 08h: 30 min, independente de intimação;
4. Ratifico os interrogatórios dos acusados para o período de 20 a 24 de maio de 2013.
5. Intimem-se. Requisitem-se. Dê-se ciência.
Cumpra-se
São Luís, 15 de março de 2013.
Ariane Mendes castro Pinheiro
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo nº. 442-61.2010.8.10.0001
AÇÃO PENAL
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA
Acusado: CARLOS CESAR SANTOS DA SILVA
Advogado(a): Dr. Marcelo Emílio Câmara Gouveia - OAB/MA Nº. 6785 e Dra. Ana Paula de Alencar Vasconcelos Gouveia OAB/MA nº. 6585
Vítima: JOSE AGNILDO SILVA
DESPACHO
"(...) designo Audiencia de Instrução e Julgamento para o dia 25/03/2013 às 08:30, na Sala de Audiências da 1ª Vara do
Tribunal do Júri, localizada no Fórum Dês. Sarney Costa, 3º andar, Calhau. Notifique-se o representante do Ministério Público.
Façam-se as intimações necessárias. São Luis, 21 de fevereiro de 2013".
Ariane Mendes Castro Pinheiro.
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo nº 770.69.2002.8.10.0001(770/2002)
AÇÃO PENAL
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA
Acusado: FRANCISCO JONAS DE ANDRADE ALBUQUERQUE
Vítima: ALBERNILSON FERREIRA COSTA
Advogado: Dr. ERIVELTON LAGO OAB/MA 4690
DESPACHO
Considerando o que consta na Certidão de fl. 437, reitere-se a intimação ao Advogado do acusado, para que apresente rol de
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testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), bem como promova a juntada de documentos e requeira o
que entender de direito, nos termos do art. 422, do CPP.
Cumpra-se.
São Luís, 20 de fevereiro de 2013.
Ariane Mendes Castro Pinheiro
Juíza de DireitoTitular da 1ª Vara do Tribunal do Júri
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
A Doutora Ariane Mendes Castro Pinheiro, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís, Capital
do Estado do Maranhão. Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi proferida na data de
17/07/2012 a sentença de Extinção da Pretensão Punitiva em favor de Carlos Augusto Pereira Costa e José Augusto Pereira
Costa, nos autos do processo nº 16545-37.1996.8.10.0001, em que foi vítima Jose de Ribamar Silva Azevedo, com endereço a
Rua Bom Jesus dos Passos, n.º 31, Liberdade. Para conhecimento de todos, principalmente dos acusados e dos familiares da
vítima é passado o presente Edital, cuja 2ª Via fica afixada no local de costume. Dado e passo o presente, nesta 1ª Secretaria do
Tribunal do Júri, aos 18 de Março de 2013. Eu,Anna Carla Cantanhede Azevêdo, Secretária Judicial da 1ª Vara do Tribunal do Júri,
que digitei e subscrevo.
ARIANE MENDES CASTRO PINHEIRO
Juíza de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri
ADITAMENTO À PAUTA DE JULGAMENTO DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O
EXERCÍCIO DE 2013.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ARIANE MENDES CASTRO PINHEIRO, JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DO
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
FAZ SABER, a quem o presente EDITAL tiver conhecimento, que este Juízo, aditou à Pauta da 1.ª Sessão Ordinária da 1.ª Vara
do Tribunal do Júri, para INCLUIR as datas e processos abaixo relacionados:
PROCESSO N.º 34437-65.2010.8.10.0001 (33478/2010)
Acusado(s): Werberth de Sousa Nascimento
Situação do(s) Acusado(s): Preso
Vítima(s): Darleno Belfort Almeida
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Adriano Wagner Araújo Cunha (Adv. Constituído)
Delito: Art. 121, § 2º, inciso II do CPB.
Data do Júri: 08/04/2013 (segunda-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.
PROCESSO N.º 24285/2007
Acusado(s): Johnny David Pereira Silva e Antonio Tiago de Oliveira
Situação do(s) Acusado(s): Presos
Vítima(s): Josinaldo Almeida da Silva
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Rodrigo Gomes de Freitas Pinheiro (Defensor Dativo)
Delito: Art. 121, § 2º, inciso I c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB.
Dara do Júri: 18/04/2013 (quinta-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.
PROCESSO N.º 16991/2004
Acusado(s): Amaral Barbosa Neres, vulgo “Perigo ou veio”
Situação do(s) Acusado(s): Solto
Vítima(s): Nielson dos Santos Pereira, vulgo “Cawboy”
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Rodrigo Gomes de Freitas Pinheiro (Defensor Público)
Delito: Art. 121, §2°, inciso II e IV do CP.
Data do Júri: 02/05/2013 (quinta-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.
PROCESSO N.º 2262/1999
Acusado(s): Benedito Rodrigues
Situação do(s) Acusado(s): Solto
Vítima(s): Leomário Sodré
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Rodrigo Gomes de Freitas Pinheiro (Defensor Público)
Delito: Art. 121, caput do CP.
Data do Júri: 03/05/2013 (sexta-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.
São Luís - MA, 18 de março de 2013.
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Segunda Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa
PROCESSO N.º 15874-57.2009.8.10.0001
ACUSADO: ALMIR MAIA DA COSTA
ADVOGADO: ERIVELTON LAGO
Dada a sua tempestividade, recebo o recurso de apelação criminal interposto à fl.754 dos autos pela defesa do acusado Almir Maia
da Costa, já que preenchem os requisitos exigidos em lei.
Dessa forma, intime-se Dr.Erivelton Lago, OAB/MA 4690, defensor do acusado, para apresentar as devidas razões do recurso, no
prazo de lei.
Logo após, dê-se vista ao representante do Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais.
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça./MA, órgão competente para o julgamento.
Cumpra-se.
São Luís, 08 de março de 2013.
GILBERTO DE MOURA LIMA
Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri

Terceira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa
Processo:25075-39.2010.8.10.0001
Juiz Titular: DRA. Katia Coelho de Sousa Dias
Promotor de Justiça: WASHINGTON LUIZ MACIEL CANTANHEDE
Acusado: LEVI VIEIRA SILVA JUNIOR " JUNIOR CATITA "
Advogado: Dr. ADRIANO WAGNER ARAUJO OAB/MA 9345-A
Finalidade: Comparecerem na Sala de Audiências da 3ª Vara do Tribunal do Júri, localizada na Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº,
Calhau, nesta cidade, no dia 12/04/2013 às 10:00, para Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da Ação Penal em que a
Justiça Pública move contra o acusado acima mencionado.
São Luís, 18 de Março de 2013
Ana Olivia Sousa Roque
Secretaria Judicial da 3ª Vara do Júri
Processo:2892-74.2010.8.10.0001
Juiz Titular: DRA. Katia Coelho de Sousa Dias
Promotor de Justiça: WASHINGTON LUIZ MACIEL CANTANHEDE
Acusado: ANANIAS ABREU NASCIMENTO
Advogado: Dr. WILSON CAMPOS DE ANCHIETA OAB/MA 3061
Finalidade: Comparecerem na Sala de Audiências da 3ª Vara do Tribunal do Júri, localizada na Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº,
Calhau, nesta cidade, no dia 01/04/2013 às 11:00, para Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da Ação Penal em que a
Justiça Pública move contra o acusado acima mencionado.
São Luís, 18 de Março de 2013
Ana Olivia Sousa Roque
Secretaria Judicial da 3ª Vara do Júri
Processo:7729-07.2012.8.10.0001
Juiz Titular: DRA. Katia Coelho de Sousa Dias
Promotor de Justiça: WASHINGTON LUIZ MACIEL CANTANHEDE
Acusado: JOÃO DOMINGOS MARTINS ROSA, VULGO "JUQUITA" e outro
Advogado: Dr. PEDRO DURANS BRAID RIBEIRO OAB/MA 10255
Finalidade: Comparecerem na Sala de Audiências da 3ª Vara do Tribunal do Júri, localizada na Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº,
Calhau, nesta cidade, no dia 15/04/2013 às 10:00, para Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da Ação Penal em que a
Justiça Pública move contra o acusado acima mencionado.
São Luís, 18 de Março de 2013
Ana Olivia Sousa Roque
Secretaria Judicial da 3ª Vara do Júri
Processo: 7792-71.2008.8.10.0001
Juíza Titular: DRA. KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS
Promotor de Justiça: WASHINGTON LUIZ MACIEL CANTANHEDE
Acusado: José Henrique Costa.
Artigo: 121, § 2º, I e IV, do CPB.
Advogado: Dr. Welligton Fontenelle Cunha Júnior, OAB/MA 10.610.
Finalidade: Para no prazo da Lei, apresentar as alegações finais.
São Luís, 15 de março de 2013
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Quarta Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR - Secretária Judicial, THAYS
MACIEL DE MELO - PROC.: N.º 20200-60.2009.8.10.0001 - acusados(s): WILSON VIEIRA - Advogado(s): ADRIANO WAGNER
ARAÚJO CUNHA, OABMA n.º 9345-A, conforme Despacho de fls. 167: " I - Processo em ordem. Não há irregularidades a serem
sanadas. As diligências requeridas pelas partes já foram realizadas. II - Para realização da sessão do júri popular para julgamento
do(s) pronunciado(s) WILSON VIEIRA, designo o dia 23/04/2013 às 08:30, no salão próprio desta unidade jurisdicional, instalado
no Fórum Desembargador Sarney Costa. III - Para o sorteio dos jurados, designo o dia 05/03/2013, ÀS 08h00, na Sala de
Audiências. IV - Intimem-se familiares da vítima, as testemunhas e o(s) pronunciado(s), inclusive por edital. V - Ciência ao
Ministério Público e ao Advogado ou Defensor Público. São Luís, 19 de dezembro de 2012.
JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR - Secretária Judicial, THAYS
MACIEL DE MELO - PROC.: N.º 2063-93.2010.8.10.0001 - acusados(s): SIVIRINO FERNANDES DE ALMEIDA FILHO Advogado(s): JOSÉ DE ALENCAR MACÊDO ALVES, OABMA n.º 2621, conforme Despacho de fls. 134: " I - Processo em ordem.
Não há irregularidades a serem sanadas. As diligências requeridas pelas partes já foram realizadas. II - Para realização da sessão
do júri popular para julgamento do(s) pronunciado(s) SIVIRINO FERNANDES DE ALMEIDA FILHO, designo o dia 29/04/2013 às
08:30, no salão próprio desta unidade jurisdicional, instalado no Fórum Desembargador Sarney Costa. III - Para o sorteio dos
jurados, designo o dia 05/03/2013, ÀS 08H00, na Sala de Audiências. IV - Intimem-se familiares da vítima, as testemunhas e o(s)
pronunciado(s), inclusive por edital. V - Ciência ao Ministério Público e ao Advogado ou Defensor Público. São Luís, 19 de
dezembro de 2012.
JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS
JUIZ DE DIREITO, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO
LUÍS/MA, DETERMINA:
PELO presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, na forma do art. 370, do Código de Processo Penal, faz saber a todos que virem ou dele
conhecimento tiverem que, neste Juízo, corre os trâmites legais da Ação Penal nº 20200-60.2009.8.10.0001, que a Justiça Pública
move em desfavor do/a(s) acusado/a(s), Wilson Vieira, brasileiro, Natural de Presidente Vargas/MA, Nascido em 08/10/1982, Filho
de Ivanilde Vieira; estando em lugar incerto e não sabido, que não sendo possível intimá-lo/a(s) pessoalmente, o/a(s) intimo via
Edital, com prazo de 15 (quinze) dias: "para no dia, 23/04/2013 às 08:30, compareça(m) a SESSÃO DE JULGAMENTO no Salão
do Júri da 4ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Des. Sarney Costa, situado à Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau,
nesta cidade, onde sera(m) submetida(s) a JULGAMENTO pelo Egrégio Tribunal de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e
passado o presente, nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 18 de Março de 2013.
JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO - 15 (QUINZE) DIAS
JUIZ DE DIREITO, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO
LUÍS/MA, DETERMINA:
PELO presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, na forma do art. 370, do Código de Processo Penal, faz saber a todos que virem ou dele
conhecimento tiverem que, neste Juízo, corre os trâmites legais da Ação Penal nº 2063-93.2010.8.10.0001, que a Justiça Pública
move em desfavor do/a(s) acusado/a(s), Sivirino Fernandes de Almeida Filho, brasileiro, Natural de Quixada/CE, Nascido em
26/02/1963, Filho de Sivirino Fernandes de Almeida e Francisca Chagas de Almeida; estando em lugar incerto e não sabido, que
não sendo possível intimá-lo/a(s) pessoalmente, o/a(s) intimo via Edital, com prazo de 15 (quinze) dias: "para no dia, 29/04/2013 às
08:30, compareça(m) a SESSÃO DE JULGAMENTO no Salão do Júri da 4ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Des. Sarney Costa,
situado à Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, nesta cidade, onde sera(m) submetida(s) a JULGAMENTO pelo Egrégio
Tribunal de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada
no local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 18 de Março
de 2013.
JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 10 (dez) DIAS
O JUIZ DE DIREITO, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO
LUÍS/MA, DETERMINA:
PELO presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal, faz saber a todos que virem ou
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dele conhecimento tiverem que, neste Juízo, corre os trâmites legais à Ação Penal nº 13823-10.2008.8.10.0001, em que é vítima
ROBSON ADRIANO FRANÇA SANTOS, brasileiro, maranhense, filho de José de Assis Santos e Maria do Socorro França, com
endereço a Rua Santo Antonio, casa 512 - Santo Antonio, nesta cidade, que não sendo possível intimá-lo pessoalmente, o intimo
via Edital, com prazo de 10 (dez) dias, para tomar conhecimento da Sentença proferida às fls. 217/218: "...Em respeito à decisão
soberana do Conselho de Sentença ABSOLVO o acusado MÁRCIO NASCIMENTO DOS SANTOS da acusação de ter praticado o
crime de homicídio, que teve como vítima ROBSON ADRIANO FRANÇA SANTOS..." E, para que chegue ao conhecimento de
todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e publicado na forma da Lei. Dado e
passado o presente, nesta 4ª Vara do Júri, ao meu cargo, aos 18 de Março de 2013. Eu..................(Thays Maciel de Melo),
Secretária Judicial desta Vara, subscrevi.
Juiz JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

Varas de Entorpecentes
Primeira Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 32391-69.2011.8.10.0001
PROCESSO N.º 31901/2011
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): CLAUDIO SOUSA
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Stela Pereira Muniz Braga, MM.º Juiz(a) de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Entorpecentes
da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
INTIMAR o(a) acusado(a) CLAUDIO SOUSA, brasileiro(a), solteiro(a), pintor, natural de Bacabal/MA. Nascido(a) ao(s)
08.04.1975, filho(a) de Maria de Jesus Sousa, com endereço na Rua Boa Esperança, nº78, no Bairro Palmeira, nesta cidade.
Encontrando-se atualmente em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Para tomar ciência da sentença condenatória, proferida por
este juízo contra o(a) acusado(a) em relação ao processo supramencionado, nos seguintes termos. O representante do Ministério
Público Estadual em exercício neste juízo ofereceu denúncia em desfavor de CLAÚDIO SOUSA, já qualificado nos autos, como
incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.
Narra a denúncia que o réu foi preso em flagrante delito no dia 16 de julho de 2011, por volta das 20:00 horas, na Rua Boa
Esperança, º 78, no bairro Vila Palmeira, por ter sido apreendido no interior de sua residência, certa quantidade de drogas
conhecidas por "crack", além de determinada quantia em dinheiro.
Consta ainda da peça acusatória que, os policiais militares Gabriel e Christian, após receberem denúncia anônima, fizeram uma
incursão no local indicado para averiguar a situação, ao chegar encontraram o denunciado na porta da casa, no exato momento
em que repassava uma "pedra" para um usuário.
Diante disso, ao perceber a presença da polícia, o réu nada pode fazer e logo se entregou, tendo os policiais realizado uma revista
pessoal no denunciado e na sua residência, onde apreenderam uma pedra grande da substância conhecida como "crack", com
aproximadamente 155g, duas tesouras, um tubo de linha branca, um toca |CD Toshiba, vário sacos plásticos e a quantia de R$
192,00 (cento e noventa e dois reais).
Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o réu confessou a autoria do delito. As substâncias apreendidas foram encaminhadas
ao ICRIM para análise na qual se constatou a presença de alcalóide cocaína, tudo conforme se infere da exordial de fls. 0/1 a 0/03.
Auto de apresentação e apreensão de fls. 06; laudo de constatação provisório de fls. 08; boletim de vida pregressa de fls.
20/21;depósito judicial de fls. 24; folha de antecedentes criminais de fls.26.
Laudo definitivo de exame químico em substância amarela sólida de fls. 82/84 e 86/88.
Após ser devidamente notificado, o réu, através do Defensor Público, apresentou defesa prévia às fls. 109/110.
A denúncia foi recebida por este juízo nos termos em que fora proposta, sendo no mesmo ato designado audiência de instrução e
julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2013, conforme decisão de fls. 112.
Na audiência de instrução e julgamento, ocorreu o interrogatório do réu (fls. 123/124), com a oitiva das testemunhas arroladas pela
acusação (fls. 125/126). Não havendo mais testemunhas a serem inquiridas, foi deferido prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das alegações finais em forma de memoriais (fls. 127).
Em suas alegações finais às fls. 136/140, a representante do parquet pugna pela procedência do pedido com a conseqüente
condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.
Enquanto que a defesa, em sede de alegações finais (fls. 156/164) requereu a desclassificação para o delito de uso, previsto no
art. 28, da Lei 11.343/06; subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico, pleiteou pela aplicação da causa de
diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu coeficiente máximo, com a posterior conversão da
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pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
É o relatório. Fundamento e decido.
A instrução processual desenvolveu-se sob a égide das garantias constitucionais, notadamente dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, estando, portanto, o processo apto para julgamento.
Registro que estão presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais positivos e ausentes os negativos, de
forma que o feito se encontra apto para julgamento.
É da tradição do Direito Penal o princípio de que a alegação da prova incumbirá a quem a fizer (art. 156, caput, primeira parte,
CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690, de 09/06/2008).
O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que:
"O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas".
Analisando-se os presentes autos, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada
pelo auto de apreensão, exame de constatação e exame toxicológico definitivo, que atestam que as drogas apreendidas - cujas
massa liquida foi de 152,911g (cento e cinquenta e duas gramas e novecentos e onze miligramas), tratam-se de alcalóide cocaína,
substância de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física/psíquica no ser humano.
No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização do delito, além da comprovação da materialidade,
necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal da ré, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova
produzidos com o quadro disposto no art. 52, I, da Lei nº 11.343/06; o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem
observadas: quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.
Contato que o réu em seu interrogatório policial confessou a propriedade da droga, aduzindo que a droga foi encontrada na
cozinha de sua casa, em cima da mesa; que foram encontrados 155 gramas de crack.
Assim, embora tenha se retratado em juízo, alegando que a droga apreendida em seu poder seria para uso próprio, no entanto,
constato que além da droga apreendida foram encontrados na casa do réu duas tesouras, um tubo de linha branca, um estilete e
sacos plásticos, objetos utilizados para a preparação da droga, não existindo qualquer objeto indicativo de que o réu fosse usuário,
como por exemplo, "cachimbo", nem outros materiais que caracterizassem uso de drogas. Assim, entendo que a confissão em
sede policial está em consonância com o material probatório produzido sob o crivo do contraditório.
Quanto à individualização da autoria do crime em tela, extrai-se dos autos através do interrogatório do réu, e testemunhas
arroladas na denúncia, conforme depoimentos a seguir transcritos.
Eis o teor do depoimento do réu em juízo às fls. 123/124.
"...que não tem conhecimento das provas contra a sua pessoa apurada; que conhece as testemunhas arroladas na denúncia, mas
nada tem a alegar contra eles; que não é verdadeira a imputação à sua pessoa atribuída; que disse na delegacia que usava droga;
que acrescentaram na delegacia de polícia que o interrogando estava traficando, não sendo verdade tal afirmação; que a droga foi
encontrada na cozinha de sua casa, em cima da mesa; que foram encontrados 155 gramas de crack; que foi encontrado em sua
casa duas tesouras, um estilete, um tubo de linha branca, que o toca CD Toshiba é de sua irmã; que não foi encontrado sacos
plásticos; que a quantia de R$192 era parte da rescisão de trabalha; que comprou a pedra de crack por quase R$200; que ia fumar
essa droga em uma noite; que não tem base de quantas petecas de crack dava para fazer com a pedra de crack apreendida; que o
interrogando estava na porta de sua casa quando os policiais chegaram; que o interrogando tem um bom relacionamento com os
vizinhos; que não foi espancado pelos policiais. Dada a palavra ao Ministério Público, este indagou, ao que o acusado respondeu:
que o toca CD que estava na sua casa era de sua irmã; que o nome de sua irmã é Ana Paula; que quando os policiais chegaram,
havia um rapaz encostado a porta de sua casa, conversando com o acusado; que não sabe o nome do rapaz com quem
conversava; que esse rapaz mora na Vila Palmeira, nas imediações da Rua Projetada. .." (réu - CLAUDIO SOUSA - FLS.
123/124).(Grifei).
A testemunha MARCOS PAULO SOUSA DUBLANTE, à fl. 125, declarou:
"...que a polícia militar estava recebendo informações através do disque denúncia de que o acusado estaria traficando drogas em
sua residência; que no dia da prisão, os policiais receberam a informação de que ele estaria naquele dia na porta da casa dele,
realizando tráfico; que os policiais se dirigiram ao endereço e lá encontraram o acusado na porta da casa dele; que no momento
em que os policiais chegaram, avistaram o acusado entregando droga a uma pessoa que estava com ele; que com a aproximação
dos policiais, a pessoa que adquiriu a droga fugiu; que os policiais ainda pegaram a pedra de droga que o acusado ia passar para
pessoa; que os policiais, durante a vistoria na casa do acusado, extraviaram a peteca de crack; que a droga foi encontrada na
cozinha dentro de uma caixa de sapato; que também foram encontrados sacos plásticos cortados, tesoura e linha; que a denúncia
anônima dizia que o traficante era conhecido pelo apelido de PIOTE; que o depoente não conhecia o acusado; que os policiais não
fizeram a detenção da pessoa que estava adquirindo a droga; que também foi apreendido com o acusado a importância de R$192;
que também foi apreendido um CD player. Dada a palavra ao defensor do acusado, às suas perguntas respondeu: que os policiais
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não revistaram o outro rapaz; que não encontraram na casa do acusado cachimbo nem outros materiais que caracterizassem uso
de drogas...". Grifei.
A testemunha CHRISTIAN DA SILVA PIMENTEL, à fl. 126, por sua vez relatou:
"...que o setor de disque denúncias estava recebendo informações de que o acusado estaria realizando tráfico de drogas na casa
dele; que no dia da prisão, os policiais receberam a informação de que naquele momento ele estaria traficando drogas; que os
policiais se dirigiram até a residência do acusado e lhe encontraram na porta da residência e este estava vendendo droga a uma
pessoa que ali se encontrava; que os policiais abordaram o acusado; que a pessoa que encontrava droga saiu do local ao ver a
aproximação dos policiais; que fizeram uma revista na casa do acusado e encontraram a droga dentro de uma caixa de papelão,
em cima de um armário na cozinha; que o dinheiro estava também dentro da caixa e espalhado; que dentro da casa também foi
encontrado tesoura, linha e pequenos pedaços de saco plástico cortados; que não conhecia o acusado; que as denúncias que
chegavam até o disque denúncia davam o nome de Cláudio, também conhecido com PIOTE; que nas denúncias também constava
o endereço da casa do acusado. Dada a palavra ao defensor do acusado, este perguntou, ao que foi respondido: que o depoente
não fez abordagem ao rapaz que estava adquirindo a droga, pois com a aproximação dos policiais, o mesmo se afastou; que na
casa do acusado não foi encontrado cachimbo ou utensílio utilizado no uso da droga...." . Grifei.
Ressalte-se que o depoimento do réu e dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante são coerentes e encontra-se em perfeita
sintonia com as demais provas materiais constantes dos autos.
Como se observa, não existe uma contradição nos depoimentos capaz de gerar qualquer nulidade ou dúvidas acerca da autoria
delitiva. Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais, atribuído ao acusado crime de que o sabem inocente;
nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer idéia de
imputação malévola. É necessário observar à luz do princípio da razoabilidade qual das duas versões apresentadas encontra-se
mais próxima da verdade real, a fim de formar o convencimento do magistrado e afastar no caso concreto aquela versão que se
mostra inverossímil, que beira o absurdo ante os fatos narrados.
Ademais, como bem sustentou a representante ministerial, não se pode desconsiderar os depoimentos dos policiais militares,
ainda mais quando estes se encontram em harmonia com os seus depoimentos prestados durante a fase investigatória.
Sobre depoimento de policiais militares, arrolados como testemunhas presenciais, e sua validade, pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, verbis:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. (HC 73518/SP, 1ª T., Relator: Ministro Celso de Mello, j. 26-03-1996, DJe 18-10-1996)."
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF (REsp.
604815/BA, 5ª T., Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. 23-08-2005, DJe 26-09-2005); (...) Os policiais que participaram da custódia em
flagrante podem figurar como testemunhas. (HC 45653/PR, 6ª T., relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j. 16-02-2006, DJe 13-032006).
Com efeito, trata-se o tráfico de drogas de crime de perigo abstrato e de ação múltipla e que, portanto, pode se consumar com a
configuração de qualquer dos núcleos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da comprovação da
mercância em si, mas em consideração com os demais elementos e circunstâncias dos fatos necessários para a formação da
convicção do juízo, como já nos referimos acima, conforme se vê do texto da norma citada, in verbis:
"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".
Observa-se que o crime de tráfico de drogas possui como objeto imediato a lesividade da saúde pública; e de forma mediata a
própria possibilidade de lesão a qualquer pessoa, vítima em potencial desse crime.
Logo, as circunstâncias do caso, e os depoimentos colhidos, indicam sem sombra de dúvidas a prática do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes nas suas modalidades: ter em depósito/guardar.
As provas apuradas nos autos indicam com clareza que o réu estava traficando drogas. A súplica da defesa para que o acusado
seja absolvido, ou subsidiariamente seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, nos termos do art. 28,
da lei repressora, não encontra qualquer sustentação nos autos.
Tratando-se o tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 de ação múltipla e, restando cabalmente comprovado que o réu
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praticava as condutas de "trazer consigo/transportar" drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, dúvida não há de que o réu trazia a droga a fim de comercializá-las.
Com efeito, a quantidade da droga apreendida (152,911g, de alcalóide cocaína) e materiais apreendidos, duas tesouras, um tubo
de linha branca, um estilete e sacos plásticos, objetos utilizados para a preparação da droga, circunstâncias típicas da prática da
ilícita para posterior mercancia. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Acusado preso em flagrante na posse de aproximadamente 50g de
"maconha", divididos em 10 invólucros de plástico, substância entorpecente causadora de dependência química e física, trazida
consigo para fins de entrega a consumo de terceiros - Confissão na polícia e retratação em juízo - Negativa judicial desmentida
pelo conjunto probatório - Quantidade da droga e forma de acondicionamento apresentada, típica da prática da ilícita mercancia Caracterização - (...) Apelação parcialmente provida (TJSP - Apelação Criminal nº 1.025.887-3/2 - 11ª Câmara do 6º Grupo da
Seção Criminal - Rel. Desemb. Guilherme G. Strenger - J. 21.03.2007)" (grifei).
Como é sabido, o simples ter em depósito, guardar, adquirir, já tipificam o crime, conforme jurisprudências elencadas abaixo:
"APELAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. - (...) No que tange a caracterização do delito,
deve ser ressaltado que as ¿... figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar¿. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (...).
Está provado que o réu realmente tinha em depósito substância entorpecente, sem autorização legal. Agindo assim, violou norma
jurídica proibitiva, consistente no ter em depósito/guardar, sem autorização legal, incorrendo nas penas correspondentes, que no
caso é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Com estas considerações, forçoso reconhecer que a conduta do réu, é típica, pois se amolda à figura prevista no art. 33, da Lei nº
11.343/2006; ilícita, por quanto não albergada por qualquer excludente da ilicitude e, culpável, na medida em que é imputável,
possuía condições suficientes de entender o caráter ilícito do fato e, nas circunstâncias, lhe era exigível portar-se de modo diverso,
isto é, em harmonia com o ordenamento jurídico.
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça acusatória para
CONDENAR o acusado CLAÚDIO SOUSA, pela prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, como incurso nas penas do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Atento às diretrizes do art. 59 e 68, do Código Penal /c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.
Culpabilidade, encontra-se evidenciada, tendo o réu consciência da prática delituosa e da elevada nocividade dela decorrente para
a sociedade; antecedentes criminais, imaculados, tecnicamente primário, não existe processo consoante Certidão e consulta
realizada no Sistema Themis Pg.; conduta social e personalidade, não existem nos autos elementos para se valorar; motivação do
crime se deu pela obtenção de lucro fácil; circunstâncias do crime, de grande significância, posto que agia com o escopo de
disseminar drogas variadas nesta Capital, que fazia desta atividade um meio de vida; Consequências do crime, normal ao tipo;
comportamento da vítima, quesito prejudicado, ao passo que a vítima é a própria sociedade.
Atento ao quantum necessário à reprovação do crime e a quantidade de droga, apreendida, aplico-lhe a PENA-BASE em 05
(cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo à época do crime.
Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.
Presente a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no entanto, considerando a
quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a PENA INTERMEDIÁRIA
em 04 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo à época do crime.
Inexiste causa especial de aumento, em razão do que torno a pena DEFINITIVA, em 04 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
A pena de reclusão deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste Estado, em regime semiaberto, a teor do
art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP, e a pena de multa paga no prazo de 10(dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50,
CP).
DA DETRAÇÃO PENAL
Deixo de aplicar a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012,
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12736.htm>em face de inexistir nos autos qualquer certidão ou
documento probatório informando a data em o mesmo foi posto em liberdade. Devendo, portanto, tal benefício ser pleiteado
perante a Vara de Execução Penal, após o trânsito em julgado.
Suspendo os direitos políticos do réu enquanto durarem os efeitos da condenação, com base no art. 15, última parte, inciso III da
CF/88.
Após o trânsito em julgado da sentença lance-se o nome da ré no rol dos culpados e encaminhe-se a Carta de Execução à Vara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 498 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Execuções Criminais e penas Alternativas - VEC desta Comarca para a execução da pena imposta por este juízo. E, também,
expeça-se ofício à Justiça Eleitoral para as devidas providências em relação à suspensão dos direitos políticos.
No tocante ao valor e bem apreendido, DECRETO a perda em favor da União, com destinação ao FUNAD - Fundo Nacional
Antidrogas eis que restou evidenciado nos autos a ligação e origem com o tráfico de drogas, nos termos do art. 63, caput, e § 1º da
Lei 11.343/2006.
CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade haja vista ter respondido o processo nesta condição.
Autorizo, por oportuno, a incineração da droga pela autoridade de polícia judiciária, a qual deverá enviar a este juízo cópia do auto
de incineração (art. 58, § 1º c/c art. 32, § 1º, da Lei de Drogas). Oficie-se.
Custas ex lege. . E para que chegue ao seu conhecimento, expediu-se o presente Edital de Intimação com prazo de 90 (noventa)
dias, nos termos e na forma da lei. São Luis/Maranhão, ao(s) 18 de março de 2013.
Stela Pereira Muniz Braga
Juiz(a) de Direito, auxiliar de entrância final
respondendo pela 1ª Vara de Entorpecentes
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 23709-91.2012.8.10.0001
PROCESSO N.º 253512012
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): VALDEIR CORREA DA COSTA
ADVOGADO(A;S): CARLOS VITAL CEZAR BICAL , OAB/MA. N.º 2035
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s) CARLOS VITAL CESAR BICAL, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 2035. Para apresentar
Alegações Finais em forma de memoriais, no prazo de 03 (tres) dias, nos autos do processo supramencionado.
São Luis/MA de 18 de março de 2013
Talga Rylla Claudino de Oliveira Araujo
Secretária Judicial da 1ª Vara de Entorpecentes
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Stela Muniz Pereira Braga, respondendo pela 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca
de São Luis-MA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 24093-88.2011.8.10.0001
PROCESSO N.º 23659/2011
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): DEUSDEDITH GONZAGA DA IGREJA
ADVOGADO(A;S): ITAMAURO P. CORREA LIMA OAB/MA. N.º 8855
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s) ITAMAURO P. CORREA LIMA, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 8855. Para tomar ciência da
sentença condenatória, proferida por este juízo contra o(a) acusado(a) DEUSDEDITH P. CORREA LIMA, em relação ao processo
supramencionado, nos seguintes termos.
O representante do Ministério Público Estadual em exercício neste juízo ofereceu denúncia em desfavor de DEUSDEDITH
GONZAGA DA IGREJA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.
Narra a denúncia que o réu foi preso em flagrante delito no dia 31 de maio de 2011, por volta das 15:00 horas, na Rua São
Sebastião, nº 150-B, bairro Coroado, por trazer consigo e ter em depósito drogas ilícitas para fins de comercialização.
Consta ainda da peça acusatória que, a SEIC efetuou a prisão na Avenida dos Africanos de um indivíduo conhecido por
LINDOCLEBE, suspeito da prática de assalto, tendo informado que trocou alguns produtos frutos do assalto com um individuo
chamado Deusdedith.
Diante disso, a equipe de policiais da SEIC foi encaminhada para o bairro Coroado a fim de efetuar a prisão de DEUSDEDITH,
localizaram a residência, no endereço retromencionado, solicitaram a um vizinho autorização para adentrar a casa do mesmo com
o objetivo de monitorar a casa do denunciado, quando o policial subiu no muro, viu que o incriminado tentava evadir-se do local,
pulando o muro que dá acesso à uma casa ao fundo, tendo o policial pulado o muro de dado voz de prisão, o réu trazia consigo
uma pedra de crack, envolvida em um saco plástico, sendo encontrada dentro do quarto de sua casa outra pedra de crack e uma
porção de maconha.
Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o réu confessou a autoria do delito. As substâncias apreendidas foram encaminhadas
ao ICRIM para análise na qual se constatou a presença de alcalóide cocaína e cannabis sativa lineu, tudo conforme se infere da
exordial de fls. 0/1 a 0/03.
Auto de apresentação e apreensão de fls. 13; laudo de constatação provisório de fls. 15; boletim de vida pregressa de fls. 24/25;
relatório de fls. 29/30.
Laudo definitivo de exame químico em substância vegetal e amarela sólida de fls. 69/73.
Após ser devidamente notificado, o réu, através do Defensor Público, apresentou defesa prévia às fls. 77/78.
A denúncia foi recebida por este juízo nos termos em que fora proposta, sendo no mesmo ato designado audiência de instrução e
julgamento para o dia 05 de junho de 2012, conforme decisão de fls. 84.
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Alvará e auto de soltura de fls. 85/86.
Assentada de fl. 101, oportunidade em que foi decretada a revelia do réu, e realizada a oitiva de uma testemunha arrolada pela
acusação, sendo redesignando audiência de instrução para o dia 11 de outubro de 2012, em face da ausência das demais
testemunhas.
Na audiência de instrução e julgamento, o réu compareceu espontaneamente, sendo procedido o seu interrogatório (fls. 118/119),
redesignando para o dia 27 de novembro de 2012, para ter lugar a continuidade da instrução e julgamento em face ausência das
testemunhas arroladas na denúncia.
Na data aprazada realizou a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das duas testemunhas arroladas pela acusação e
nenhuma pela defesa (fls. 134/135).
Não havendo mais testemunhas a serem inquiridas, foi deferido prazo de 03 (três) dias para a apresentação das alegações finais
em forma de memoriais (fls. 136).
Em suas alegações finais às fls. 138/142, a representante do parquet pugna pela procedência do pedido com a conseqüente
condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.
Enquanto que a defesa, em sede de alegações finais (fls. 150/151) requereu a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP,
subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime do art. 33, requereu a aplicação do aplicação da causa de diminuição da
pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu coeficiente máximo, com a posterior conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos.
É o relatório. Fundamento e decido.
A instrução processual desenvolveu-se sob a égide das garantias constitucionais, notadamente dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, estando, portanto, o processo apto para julgamento.
Registro que estão presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais positivos e ausentes os negativos, de
forma que o feito se encontra apto para julgamento.
É da tradição do Direito Penal o princípio de que a alegação da prova incumbirá a quem a fizer (art. 156, caput, primeira parte,
CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690, de 09/06/2008).
O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que:
"O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas".
Analisando-se os presentes autos, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada
pelo auto de apreensão, exame de constatação e exame toxicológico definitivo, que atestam que as drogas apreendidas - cujas
massas liquidas foram de 7,363g (seis gramas e cento e noventa e quatro miligramas) e 2,662g (três gramas e trezentos e trinta e
duas miligramas), tratam-se de cannabis sativa lineu e alcalóide cocaína, respectivamente, substâncias de uso proscrito no Brasil,
capaz de causar dependência física/psíquica no ser humano.
No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização do delito, além da comprovação da materialidade,
necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal da ré, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova
produzidos com o quadro disposto no art. 52, I, da Lei nº 11.343/06; o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem
observadas: quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.
Constato que o réu em seu interrogatório policial confessou a propriedade da droga, aduzindo que se encontrava em sua casa,
quando percebeu a aproximação de policiais civis e logo decidiu evadir-se do local, pulando o muro do quintal, e que levou consigo
uma pedra de crack de aproximadamente 50g.
Assim, embora tenha se retratado em juízo, alegando que a droga apreendida em seu poder seria para uso próprio, entendo que a
confissão em sede policial está em consonância com o material probatório produzido sob o crivo do contraditório.
Quanto à individualização da autoria do crime em tela, extrai-se dos autos através do interrogatório do réu, e testemunhas
arroladas na denúncia, conforme depoimentos a seguir transcritos.
Eis o teor do depoimento do réu em juízo às fls. 118/119.
"...Que não tem conhecimento de provas contra a sua pessoa apurada; que não conhece as testemunhas arroladas na denuncia e
nada tem a alegar contra as mesmas; que não é verdadeira a acusação a sua pessoa atribuída; que não é verdadeira a imputação
a sua pessoa atribuída; que o interrogando era vigilante e começou a usar a droga para ficar toda a noite acordado; que como o
interrogando ganhava bem comprou logo uma grande quantidade de droga; que o interrogando não recebeu uns objetos de furto
de um individuo conhecido como Lindocleber; que o interrogando não conhecia Lindocleber; que a pedra de crack pesava
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aproximadamente 50 gramas; que também tinha um pouco de maconha; que o interrogando está encostado pelo Ministério do
Trabalho, pois levou dois tiros da perna; que o interrogando ao ver o policial correu para o quintal, tentando fugir; que comprou a
pedra de crack pela importância de R$700,00; que a empresa onde o interrogando trabalhava não sabia que ele usava drogas; que
o interrogando trabalha na PROMAR"..." (réu - ERLENILSON RODRIGUES ALVES.(Grifei).
A testemunha APOLINÁRIO TEIXEIRA SANTOS NETO, à fl. 102, declarou:
"...que, o depoente estava trabalhando na SEIC quando recebeu uma comunicação pedindo apoio para localizar o acusado
Deusdedith; que, os policiais conseguiram prender uma pessoa suspeita de assalto um conhecido pelo apelido de Lindocleber;
que, Lindocleber disse ter trocado alguns produtos com o acusado Deusdedith; que, os policiais conseguiram informação de onde
Deusdedith morava, então se deslocaram até a residência; que, chegando lá o policial Pimentel pediu autorização a um vizinho
para ir a um quintal a fim de monitorar Deusdedith, enquanto isso o depoente batia na porta da casa; que, ao bater na porta o
acusado Deusdedith fugiu pelo quintal pulando o muro, sendo perseguido por Pimentel; que, Pimentel conseguiu detê-lo; que, logo
em seguida o depoente chegou para dar apoio; que, o depoente ficou segurando o acusado enquanto o policial Pimentel fazia uma
busca na área, onde foi encontrada uma pedra de crack; que, na hora o acusado foi indagado sobre a pedra de crack e o réu disse
que era dele; que, em seguida se dirigiram até a casa de Deusdedith, onde os policiais encontraram uma pedra de crack e
maconha em cima da mesa; que, os policiais não conheciam o acusado Deusdedith...". Grifei.
A testemunha JOSE AUGUSTO PIMENTEL DA SILVA, à fl. 102, por sua vez:
"...Que o depoente integrava uma equipe de policiais destinada a realizar uma diligência em um determinado endereço de um
suspeito de receptação de produtos furtados por um indivíduo que havia sido preso; que quando chegaram ao local o depoente
observou o acusado pulando o muro e fugindo pelos quintais dos vizinhos; que viu quando o acusado dispensou o embrulho em
um terraço de uma casa vizinha; que o depoente conseguiu prender o acusado tendo apreendido um pacote contendo crack no
local onde o mesmo havia dispensado a droga; que parte da equipe de policiais fez a apreensão de uma certa quantidade de droga
maconha e crack na residência do acusado; que o depoente foi na residência do acusado e havia cheiro da droga como se o
mesmo tivesse consumindo..." . Grifei.
A testemunha NILO EDUARDO CRUZ CARDOSO, em seu depoimento em juízo, à fl. 90, relatou:
"...Que o depoente integrava um a equipe de policiais do DEIC destinada a dar apoio a respeito de uma prisão de uma pessoa com
uma arma e que teria informado que adquiria droga de uma determinada pessoa no bairro João Paulo conhecida como cracolândia
(sic); que quando chegaram no local várias pessoas começaram a fugir, dentre essas pessoas o acusado que foi preso por um dos
integrantes da equipe com certa quantidade de droga; que o acusado informou o local onde morava tendo sido apreendido naquela
residência uma pedra em estado bruto de crack; que a droga foi apreendida dentro da casa e dentro de um móvel; que o acusado
teria informa do que a droga era pra uso pois é vigilante"....".(Grifei).
Ressalte-se que o depoimento do réu e dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante são coerentes e encontra-se em perfeita
sintonia com as demais provas materiais constantes dos autos.
Como se observa, não existe uma contradição nos depoimentos capaz de gerar qualquer nulidade ou dúvidas acerca da autoria
delitiva. Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais, atribuído ao acusado crime de que o sabem inocente;
nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer idéia de
imputação malévola. É necessário observar à luz do princípio da razoabilidade qual das duas versões apresentadas encontra-se
mais próxima da verdade real, a fim de formar o convencimento do magistrado e afastar no caso concreto aquela versão que se
mostra inverossímil, que beira o absurdo ante os fatos narrados.
Ademais, como bem sustentou a representante ministerial, não se pode desconsiderar os depoimentos dos policiais militares,
ainda mais quando estes se encontram em harmonia com os seus depoimentos prestados durante a fase investigatória.
Sobre depoimento de policiais militares, arrolados como testemunhas presenciais, e sua validade, pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, verbis:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. (HC 73518/SP, 1ª T., Relator: Ministro Celso de Mello, j. 26-03-1996, DJe 18-10-1996)."
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF (REsp.
604815/BA, 5ª T., Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. 23-08-2005, DJe 26-09-2005); (...) Os policiais que participaram da custódia em
flagrante podem figurar como testemunhas. (HC 45653/PR, 6ª T., relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j. 16-02-2006, DJe 13-032006).
Com efeito, trata-se o tráfico de drogas de crime de perigo abstrato e de ação múltipla e que, portanto, pode se consumar com a
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configuração de qualquer dos núcleos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da comprovação da
mercância em si, mas em consideração com os demais elementos e circunstâncias dos fatos necessários para a formação da
convicção do juízo, como já nos referimos acima, conforme se vê do texto da norma citada, in verbis:
"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".
Observa-se que o crime de tráfico de drogas possui como objeto imediato a lesividade da saúde pública; e de forma mediata a
própria possibilidade de lesão a qualquer pessoa, vítima em potencial desse crime.
Logo, as circunstâncias do caso, e os depoimentos colhidos, indicam sem sombra de dúvidas a prática do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes nas suas modalidades: ter em depósito/guardar.
As provas apuradas nos autos indicam com clareza que o réu estava traficando drogas. A súplica da defesa para que o acusado
seja absolvido, ou subsidiariamente seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, nos termos do art. 28,
da lei repressora, não encontra qualquer sustentação nos autos.
Tratando-se o tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 de ação múltipla e, restando cabalmente comprovado que o réu
praticava as condutas de "trazer consigo/transportar" drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, dúvida não há de que o réu trazia a droga a fim de comercializá-las.
Com efeito, a quantidade e diversidade da droga apreendida e forma de acondicionamento apresentada, típica da prática da ilícita
mercancia. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Acusado preso em flagrante na posse de aproximadamente 50g de
"maconha", divididos em 10 invólucros de plástico, substância entorpecente causadora de dependência química e física, trazida
consigo para fins de entrega a consumo de terceiros - Confissão na polícia e retratação em juízo - Negativa judicial desmentida
pelo conjunto probatório - Quantidade da droga e forma de acondicionamento apresentada, típica da prática da ilícita mercancia Caracterização - (...) Apelação parcialmente provida (TJSP - Apelação Criminal nº 1.025.887-3/2 - 11ª Câmara do 6º Grupo da
Seção Criminal - Rel. Desemb. Guilherme G. Strenger - J. 21.03.2007)" (grifei).
Como é sabido, o simples ter em depósito, guardar, adquirir, já tipificam o crime, conforme jurisprudências elencadas abaixo:
"APELAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. - (...) No que tange a caracterização do delito,
deve ser ressaltado que as ¿... figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar¿. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (...).
Está provado que o réu realmente tinha em depósito e trazia consigo substância entorpecente, sem autorização legal. Agindo
assim, violou norma jurídica proibitiva, consistente no ter em depósito/guardar, sem autorização legal, incorrendo nas penas
correspondentes, que no caso é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.
Com estas considerações, forçoso reconhecer que a conduta do réu, é típica, pois se amolda à figura prevista no art. 33, da Lei nº
11.343/2006; ilícita, por quanto não albergada por qualquer excludente da ilicitude e, culpável, na medida em que é imputável,
possuía condições suficientes de entender o caráter ilícito do fato e, nas circunstâncias, lhe era exigível portar-se de modo diverso,
isto é, em harmonia com o ordenamento jurídico.
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça acusatória para
CONDENAR o acusado DEUSDEDITH GONZAGA DA IGREJA, pela prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, como
incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Atento às diretrizes do art. 59 e 68, do Código Penal /c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.
Culpabilidade, encontra-se evidenciada, tendo o réu consciência da prática delituosa e da elevada nocividade dela decorrente para
a sociedade; antecedentes criminais, imaculados, tecnicamente primário, não existe processo consoante Certidão e consulta
realizada no Sistema Themis Pg.; conduta social e personalidade, não existe nos autos elementos para se valorar; motivação do
crime se deu pela obtenção de lucro fácil; circunstâncias do crime, de grande significância, posto que agia com o escopo de
disseminar drogas variadas nesta Capital, que fazia desta atividade um meio de vida; Consequências do crime, normal ao tipo;
comportamento da vítima, quesito prejudicado, ao passo que a vítima é a própria sociedade.
Atento ao quantum necessário à reprovação do crime e a quantidade de droga, apreendida, aplico-lhe a PENA-BASE em 05
(cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo à época do crime.
Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.
Presente a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no entanto, considerando a
quantidade e diversidade de droga apreendida, reduzo a pena em 1/2 (um meio), fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à
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época do crime.
Inexiste causa especial de aumento, em razão do que torno a pena DEFINITIVA, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do crime
A pena de reclusão deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste Estado, em regime aberto, a teor do art.
33, § 2º, alínea 'c', do CP, e a pena de multa paga no prazo de 10(dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).
DA DETRAÇÃO PENAL
Compulsando os autos constato que o réu foi preso em flagrante delito no dia 31 de maio de 2011, sendo posto em liberdade em
30 de setembro de 2011, consoante ALVARÁ DE SOLTURA de fls. 85, tendo permanecido enclausurado provisoriamente por 04
(quatro) meses.
Assim, considerando que pena imposta foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, APLICO a detração penal do art. 387,
§ 2º do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012, reduzindo a pena anteriormente fixada em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias,
tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS.
O Senado Federal colocou fim a discussão acerca da possibilidade de conversão da pena nos delitos de tráfico de entorpecentes,
ao Editar a Resolução 05/2012, suspendendo a execução da parte do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que vedava a
conversão.
Destarte, como o réu é primário e possuidor de bons antecedentes, preenchidos os requisitos do art. 44 do código Penal, substituo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A primeira correspondendo a prestação de serviços à
comunidade, prevista no art. 46, do CP, e a segunda à interdição temporária de direitos, nos termos do art.47, inciso IV, do CP,
ficando o réu proibido de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de eventos, prostíbulos e similares, devendo o Juiz
da Vara de Execução Penal definir a instituição, procedendo aos atos de execução penal.
Nessa esteira, fica desde já advertido o condenado de que, em caso de descumprimento injustificado da restrição acima imposta, a
pena restritiva de direitos converterá em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do CPB.
Suspendo os direitos políticos do réu enquanto durarem os efeitos da condenação, com base no art. 15, última parte, inciso III da
CF/88.
Após o trânsito em julgado da sentença lance-se o nome da ré no rol dos culpados e encaminhe-se a Carta de Execução à Vara de
Execuções Criminais e penas Alternativas - VEC desta Comarca para a execução da pena imposta por este juízo. E, também,
expeça-se ofício à Justiça Eleitoral para as devidas providências em relação à suspensão dos direitos políticos.
No tocante aos bens apreendidos, DECRETO a perda em favor da União, com destinação ao FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas
eis que restou evidenciado nos autos a ligação e origem com o tráfico de drogas, nos termos do art. 63, caput, e § 1º da Lei
11.343/2006.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade haja vista ter sido posto em liberdade no curso do processo, e a pena privativa de
liberdade ter sido convertida em restritiva de direitos.
Autorizo, por oportuno, a incineração da droga pela autoridade de polícia judiciária, a qual deverá enviar a este juízo cópia do auto
de incineração (art. 58, § 1º c/c art. 32, § 1º, da Lei de Drogas). Oficie-se.
Custas ex lege.
São Luis/MA. 18 de março de 2013.
Talga Rylla Claudino de Oliveira Araujo
Secretária Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM.ª Juíza de Direito Stela Pereira Muniz Braga, auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª Vara de
Entorpecentes da Comarca de São Luis-MA. nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 24349-94.2012.8.10.0001
PROCESSO N.º 23659/2012
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): JEOVA DIAS MELO
ADVOGADO(A;S): RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA. N.º4994
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s) RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 4994. Para tomar
ciência da sentença condenatória, proferida por este juízo contra o(a) acusado(a) JEOVA DIAS MELO, em relação ao processo
supramencionado, nos seguintes termos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra JEOVÁ DIAS MELO, devidamente qualificado nos autos
processuais em epígrafe, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
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Segundo a denúncia, no dia 20 de junho de 2012, no residencial Vila Verde, bairro Coroadinho, nesta cidade, o acusado foi preso
em flagrante delito, em razão ter sido encontrado em seu poder um saco plástico contendo 10 (dez) papelotes da substância
entorpecente conhecida como maconha, além da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove) reais, distribuídos em cédulas 20, 5 e 2 reais.
Laudo definitivo às fls. 68/70.
Às fls. 58 determinou-se a notificação do réu para apresentar defesa escrita em 10 (dez) dias. Transcorrendo o prazo sem
apresentação de defesa, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que a apresentou no prazo legal (fls. 72/73).
Recebida a denúncia e revogada a prisão preventiva (fls. 74/76), realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento com a
presença do réu, devidamente acompanhado de advogado. O acusado foi qualificado e interrogado e colheu-se o depoimento das
testemunhas Rodrigo Cerveira Almeida e Idenilson da Conceição Viana, arroladas pelo Ministério Público, consoante termos de fls.
87/88.
Em alegações finais em forma de memoriais, o Órgão Ministerial manifestou-se pela condenação do acusado, na forma requerida
na denúncia. A defesa, em suma, pediu a improcedência da denúncia, requerendo a remessa do feito ao Juizado Especial
Criminal, sob a alegação de que o acusado, na verdade, é usuário da droga encontrada em seu poder.
É o relatório. Passo a decidir.
No presente caso, a materialidade delitiva revela-se pelo auto de apresentação e apreensão às fls. 06, laudo de constatação
provisório de substância entorpecente às fls. 08, e às fls. 68/70, laudo definitivo de substância entorpecente conclusivo no sentido
de afirmar que o material apreendido e encaminhado ao INCRIM apresentou resultado positivo para a presença do componente
psicoativo THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), presente na droga popularmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa
Lineu).
Quanto à autoria do crime, as provas constantes dos autos, tanto no inquérito policial como as produzidas na própria instrução
criminal, apontam para o réu.
O Ministério Público infere na denúncia que o réu foi preso em flagrante em razão ter sido encontrado em seu poder 10 (dez)
papelotes da substância entorpecente conhecida como maconha, além da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove) reais, distribuídos
em cédulas 20, 5 e 2 reais. Deu-se o fato quando a polícia, em operação no residencial Vila Verde, bairro Coroadinho, nesta
cidade, avistou um indivíduo que já era conhecido da guarnição como traficante de drogas na região e, ao fazerem a abordagem
no réu, encontraram a referida substância entorpecente.
Em seu interrogatório às fls. 86/86-v, o denunciado nega veementemente a acusação que lhe foi feita, declarando que se
encontrava no local porque aguardava seus colegas para ir para o rio, quando um colega ofereceu-lhe a droga, in verbis:
"Que o interrogando estava perto do campo esperando os colegas para irem para o rio; que passou um colega no local e lhe
ofereceu a droga; que o interrogando não ia fornecer a droga para seus colegas; que o interrogando já deixou de usar droga (...);
que os policiais estão dizendo que o interrogando é traficante para complicá-lo".
Para a caracterização do delito capitulado no art. 33 da Lei de Tóxicos, não se exige que o agente seja colhido no ato da venda da
droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceira pessoa, mesmo porque, em se tratando de tráfico de drogas, não
existe dolo específico. No entanto, para que prospere a ação penal, os indícios e circunstâncias apurados nos autos devem
convergir para a conclusão única da autoria que se atribui ao acusado.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇAO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSAO. CONCLUSIVIDADE. REDUÇAO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1- Sendo
claros os indícios de autoria e materialidade, corroborados por ampla prova testemunhal e pela confissão da recorrente, não há
que prosperar tese formulada pela defesa baseada na insuficiência probatória. 2 - Não há necessidade da existência de prova da
comercialização ou da entrega da droga para a configuração do crime de tráfico. O convencimento do julgador acerca da
ocorrência desse delito pode ser satisfatoriamente justificado por outros elementos circunstanciais que cercam o agente. 3 - Não
sendo verificada, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sequer uma desfavorável ao acusado,
impõe-se a fixação da pena-base em seu patamar mínimo previsto em abstrato. 4- Recurso parcialmente provido. (35070242926
ES 35070242926, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/01/2009, PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2009) (grifado)
No caso em tela, a prova produzida nos autos aponta para o réu como autor da infração penal. Os depoimentos colhidos, as
circunstâncias do fato e as justificativas apresentadas pelo réu não o ajudam, sobretudo porque a defesa, em sede de alegações
finais, pugna pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, alegando que o acusado é usuário, mas este, como se pode
observar de seu próprio depoimento de fls. 86, afirma categoricamente que já deixou de usar drogas.
O policial condutor da prisão, Sr. Idenilson da Conceição Viana, informou que o réu fora encontrado com a quantia de R$ 39,00
(trinta e nove) reais, distribuídos em cédulas 20, 5 e 2 reais. E que a droga estava acondicionada em um saco plástico contendo 10
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(dez) papelotes de maconha.
Acerca das circunstâncias do momento da prisão em flagrante, a testemunha Rodrigo Cerveira Almeida, é ainda mais detalhista,
conforme depoimento de fls. 87:
"Que o depoente fazia ronda em companhia do policial militar Idenilson no bairro Vila Verde Coroadinho, quando avistaram o
acusado embaixo de uma árvore em atitude suspeita e resolveram abordá-lo, ocasião em que apreenderam no bolso de sua
bermuda um saco plástico contendo 10 papelotes de maconha e a quantia de R$ 39,00; que já haviam denúncias de que havia
tráfico naquele local, próximo a um campo de futebol".
Embora sejam as únicas testemunhas ouvidas, os depoimentos dos policiais se revelam claros, harmônicos e coerentes. Nesse
contexto, procede a denúncia do Ministério Público que ofereceu denúncia dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/2006.
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.
Ademais, as condições em que se deu a apreensão e a quantidade da droga apreendida, canabis sativa Lineu, cuja massa líquida
foi de 13,246 g (treze gramas e duzentos e quarenta e seis miligramas), percebe-se que não se destinava ao consumo próprio,
mas à traficância, o que nos permite concluir pela comprovação da autoria e tipicidade do delito previsto no artigo 33, da Lei nº
11.343/06.
Assim, restando definida a autoria, materialidade e tipicidade do delito em questão, devidamente capitulado na denúncia, a
condenação, como requerida pelo eminente membro do Parquet é medida que se impõe, diante do robusto conjunto probatório que
estes autos encerram.
O tráfico ilícito de entorpecentes é crime hediondo, porquanto sua própria natureza põe em risco a segurança social. A condenação
do acusado faz-se, pois, imperiosa, considerando-se ainda o risco da continuidade das atividades criminosas, uma vez que nesta
cidade de São Luís há grande comercialização de diversos tipos de drogas, com grande número de usuários que praticam outros
delitos graves, antes e depois de adquiri-las, o que aterroriza toda a comunidade e exige imediata ação do Poder Judiciário sobre
os traficantes.
Em face do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, pelo que CONDENO o acusado JEOVÁ DIAS MELO, já
devidamente qualificado, com incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo que passo a dosar-lhe a pena.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Em atenção ao disposto no art. 59 do supracitado diploma legal, verifico a culpabilidade como normal à espécie. O acusado não
agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto, nada há a valorar por inserida no próprio tipo penal. Não há
registro de que o réu tenha sido condenado anteriormente, portanto, é primário e não possui maus antecedentes. Em relação a sua
conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para que se possa aferir tais circunstâncias. Os motivos que o
levaram à prática da ação delitiva não se justificam, mas deixo de valorar por serem os próprios do tipo. As conseqüências da sua
ação acarretam sério risco social, em face do efeito devastador das drogas no ser humano, levando à degradação da saúde e da
dignidade, mas também não pode ser considerada, visto que este já é o motivo da proibição do consumo de drogas em nosso
país; as circunstâncias do fato não se revelam desabonadoras haja vista a pouca quantidade de droga encontrada; comportamento
da vítima, quesito prejudicado, ao passo que a vítima é a própria sociedade. Ponderadas todas estas razões, fixo-lhe a PENABASE de 05 (CINCO) ANOS e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I,
do Código Penal, agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, mas deixo de aplicá-la em atenção à súmula nº 231 do
STJ, visto que a pena fora fixada no mínimo legal. Não estão presentes circunstâncias agravantes. Reconheço a incidência da
causa específica de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, na fração de 2/3. Causas de aumento
inexistentes.
Desta forma, torno DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime aberto, na forma
do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e 166 (SENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, entendido um dia como um trigésimo
do salário mínimo vigente ao tempo da ação, levando-se em consideração a situação econômica do réu.
DA DETRAÇÃO PENAL
Compulsando os autos, constato que o réu foi preso em flagrante delito no dia 20 de junho de 2012 (fls. 02), sendo posto em
liberdade em 09 de agosto de 2012, consoante AUTO DE SOLTURA de fls. 80, tendo permanecido enclausurado provisoriamente
por 1 (um) mês e 20 (vinte) dias.
Assim, considerando que pena imposta foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, APLICO a detração penal do art. 387, §2º
do CPP, incluído pela Lei nº 12.736 de 2012, reduzindo a pena anteriormente fixada em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, tornando-a
DEFINITIVA em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à base de
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O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-det%C3%B3xicos-lei-11343-06>, §4º <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06> e 44
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06>,
caput,
da
Lei
nº.
11.343
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06>/2006, na parte em que vedavam a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 97.256, Rel.
Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, Informativo/STF 598). Desse modo, considerando-se que a pena imposta em
definitivo não ultrapassa quatro anos, não tendo sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o acusado
pode ter sua pena substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44,
§2º, segunda parte, do Código Penal, sem prejuízo do cumprimento dessa última.
Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, JEOVÁ DIAS MELO, por duas penas restritivas de direito, nos
termos do art. 44 do Código Penal. O lugar, a forma e as condições de cumprimento haverão de ser definidas pelo Juízo das
execuções penais em audiência admonitória. A primeira, correspondendo à prestação de serviços à comunidade, prevista no art.
46 do CP, e a segunda à interdição temporária de direitos, nos termos do art. 47, inciso IV, do CP, ficando o réu proibido de
freqüentar determinados lugares, como bares, casas de eventos, prostíbulos e similares, devendo o Juiz da Vara de Execução
Penal definir a instituição, procedendo aos atos de execução penal.
Nessa esteira, fica desde já advertido o condenado de que, em caso de descumprimento injustificado da restrição acima imposta, a
pena restritiva de direitos converterá em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4º, do CPB.
Considerando a substituição da pena, reconheço possuir o acusado o direito de apelar em liberdade, em caso de recurso.
Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do
artigo 15, III, da Constituição Federal.
Autorizo, por oportuno, a incineração da droga pela autoridade de polícia judiciária, a qual deverá enviar a este juízo cópia do auto
de incineração (art. 58, §1º c/c art. 32, §1º, da Lei de Drogas). Oficie-se.
Custas pelo sentenciado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luis/MA. 18 de março de 2013.
TALGA RYLLA CLAUDINO DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM.ª Juíza de Direito Stela Pereira Muniz Braga, auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª Vara de
Entorpecentes da Comarca de São Luis-MA. nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 27153-35.2012.8.10.0001
PROCESSO N.º 29038/2012
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA EADEYLSON DE SOUZA POVOAS
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s) CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 4425. Para tomar
ciência da sentença condenatória, proferida por este juízo contra o(a) acusado(a), MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA
EADEYLSON DE SOUZA POVOAS em relação ao processo supramencionado, nos seguintes termos. O representante do
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ADEYLSON DE SOUZA POVOAS E MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA
COSTA, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incursos nas penas do art. 33, caput e art. 35, da Lei n.º
11.343/2006.
Relata a exordial acusatória que os policiais lotados no DENARC receberam denúncias anônimas de que um individuo conhecido
por Adê estava comercializando drogas em sua residência localizada na Rua Palmas, casa 381, bairro Alexandra Tavares, nesta
cidade, nas imediações da cidade Olímpica.
Continua narrando a denúncia que, de posse dessas informações, foi formada uma equipe de investigadores que se dirigiram ao
local indicado, ao chegarem na localidade, depararam com uma pessoa que apresentava as características do individuo descrito
na denúncia anônima, o qual se dirigiu ao portão e atendeu a equipe de policiais, tendo o mesmo franqueado a entrada na
residência, de logo, iniciaram uma revista na residência, tendo sido encontrada dentro de uma geladeira parte de um tablete de
uma substância esverdeada com característica de ser maconha.
Após ser encontrada a substância na geladeira, os investigadores perceberam que a denunciada MARIA ALBERTINA se
apresentava bastante nervosa, situação que lhes chamou a atenção, tendo a IPC GRACIEMA levado a incriminada até um quarto
da casa e a revistou, oportunidade em que foram encontradas na calcinha 18 (dezoito) embrulhos da referida substância
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Os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia, e, perante a autoridade policial, o réu ADEYLSON DE SOUZA
POVOAS confessou a prática delitiva, enquanto a denunciada MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA, negou a autoria delitiva,
afirmando que apenas escondeu a droga que foi encontrada em seu poder.
Com a inicial, veio acostado o incluso inquérito policial, valendo destacar o Auto de Apresentação e apreensão à fl. 12; Laudo
preliminar de constatação à fl. 14; Boletins de vida pregressa do acusados às fls. 29/32; Folha de antecedentes criminais às fls.
65/66.
Nos termos do art. 55, da Lei n.º 11.343/2006, determinou-se a NOTIFICAÇÃO dos acusados (fls.67) para que apresentassem
suas defesas prévias.
Depósito judicial de fl. 80.
Defesa prévia apresentada pelos denunciados às fls. 86/87 e 89/90.
Decisão de fl. 91/94, recebendo a denúncia em 19 de setembro de 2012, sendo designada audiência de instrução e julgamento,
bem como revogou a preventiva dos denunciado, substituindo por medidas cautelares.
Alvarás de soltura (fls. 97/98), em nome dos denunciados.
Despacho de fl. 109, designando o dia 07 de outubro de 2012, para audiência de instrução e julgamento.
Na data designada, procedeu-se a realização da audiência de instrução e julgamento com interrogatórios dos acusados e
inquirição das testemunhas GRACIEMA MORAES COSTA, FERNANDO SANTOS SILVA e ROSANIRA PEREIRA DE SOUSA (fls.
122/128).
Não havendo mais testemunhas a serem inquiridas deu-se por encerrada a instrução probatória, concedendo as partes o prazo de
03 (três) dias para apresentação das alegações finais, bem como foi determinado que fosse oficiado ao ICRIM para o envio do
laudo definitivo da substância entorpecente apreendida (fl. 129).
Laudo de exame químico em substância vegetal (fls. 133/140).
Em suas alegações finais às fls. 142/146, o representante do parquet pugna pela procedência do pedido com a conseqüente
condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e a absolvição pelo delito
de associação para o tráfico, em face de que não restou demonstrado o animus associativo.
Por sua vez, a defesa dos réus, em suas alegações finais às fls. 150/152, requereu a absolvição pelo delito de associação para o
tráfico de drogas, por não existir qualquer prova nos autos; a ré MARIA ALBERTINA, requereu a absolvição quanto o delito de
tráfico, e quanto ao réu ADEYLSON DE SOUZA POVOAS, com base na sua confissão espontânea requereu a aplicação da pena
mínima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório. Fundamento e decido.
A instrução processual desenvolveu-se sob a égide das garantias constitucionais, notadamente dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, estando, portanto, o processo apto para julgamento.
Registro que estão presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais positivos e ausentes os negativos, de
forma que o feito se encontra apto para julgamento.
Com efeito, persegue o Ministério Público Estadual a condenação dos acusados pela prática de tráfico de drogas ilícitas e
associação para o tráfico, nos artigos 33, e 35 da Lei nº 11.343/06, eis que foram presos em flagrante delito.
"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar. Adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
"Pena - reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.
"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
"Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Logo, para que a conduta dos réus seja considerada tráfico basta que se encaixe em um dos 18 (dezoito) verbos mencionados no
caput do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e que a finalidade seja o consumo por terceiros. Vale dizer, é irrelevante que o agente seja
surpreendido comercializando efetivamente a droga.
É da tradição do Direito Penal o princípio de que a alegação da prova incumbirá a quem a fizer (art. 156, caput, primeira parte,
CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690, de 09/06/2008).
O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que:
"O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
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antecipadas."
Oferecida a Denúncia, no âmbito da ação penal pública, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria para dar azo ao
decreto condenatório, posto que, sem a demonstração da existência do crime (materialidade) e a comprovação de que o agente,
efetivamente, concorreu, de qualquer modo para ele (autoria delitiva), não há como responsabilizá-lo criminalmente.
Nesse compasso, tenho que a materialidade do fato encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 12);
Laudo de constatação provisório (fls. 14); e, sobretudo, confirmada pelo laudo químico definitivo e positivo em substância
entorpecente (fls. 133/140).
Ressalto que as substâncias apreendidas com ADEYLSON DE SOUZA POVOAS e MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA,
foram submetidas a exame, concluindo os peritos tratar-se, de cannabis sativa lineu, cuja massa liquida foi de 24,948g e 84,313g
substâncias causadora de dependência química, de uso proibido no Brasil, conforme Portaria n.º 344/98 - SVS/MS.
Quanto a autoria delitiva imperiosa análise pormenorizada dos fatos. A tese esposada pelo representante do Ministério Público é
de que os acusados estavam realizando o tráfico de drogas, pugnando pela condenação dos mesmos, no entanto, no que pertine
ao crime de associação para o tráfico, requereu a absolvição, vez que não restou comprovado o animus associativo.
A defesa, por seu turno, busca a absolvição ou desclassificação do crime de trafico para uso de entorpecente e negativa da
autoria.
Vejamos os interrogatórios dos acusados:
"...Que não tem conhecimento de provas contra a sua pessoa apurada; que conheceu as testemunhas no dia da prisão e nada tem
a alegar contra as mesmas, apesar de eles chegarem de arma em punho e o ameaçarem de morte; que não é verdadeira a
acusação contra a sua pessoa; que a droga encontrada em sua casa era para seu uso; que o interrogando tinha acabado de
chegar do serviço e foram oferecer a droga em sua casa;q eu (sic) o interrogando tinha acabado de comprar a droga e colocar
encima da mesa; que o interrogando tinha acabado de fumar a droga, quando os policiais chegaram; que não foi encontrada droga
com sua mulher; que usa drogas desde os 11 anos de idade".... ". (Interrogatório de ADEYLSON DE SOUZA POVAS - fls.
126/127).
A denunciada MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA, durante o seu interrogatório em juízo usou o direito constitucional de
permanecer em silêncio (fl. 128).
As testemunhas ouvidas em juízo fizeram as seguintes afirmações:
"...Que trabalha na DENARC e ali chegaram várias denuncias, dando conta que os acusados estariam realizando trafico de drogas
na casa deles; que o Delegado de Policia montou uma equipe e se dirigiu ao endereço declinado na denuncia; que chegando na
residência um dos policiais bateu a porta, sendo atendido pelo acusado Adeylson; que os policiais pediram permissão, pois havia
uma denuncia de trafico de drogas; que os acusados permitiram a entrada dos policiais e a depoente observou o momento em que
a acusada correu em direção ao banheiro; que a depoente interceptou a acusada e pediu que ela fosse revistada antes de entrar
no banheiro; que em seguida a acusada foi levada para o quarto onde foi submetida a uma revista pessoal; que na calcinha da
acusda (sic) foi encontrada uma bolsinha de pano, onde estava escondida certa quantidade de maconha prensada; que ao ser
indagada sobre a maconha a acusada falou que guardou a droga na calcinha com medo de seu marido ser preso; que a acusada
disse a depoente que guardou a droga na calcinha por conta própria; que o policial Fernando encontrou dentro da geladeira uma
outra quantidade de maconha prensada; que o acusado Adeylson assumiu a propriedade da droga e falou que sua companheira
nada tinha a ver com a droga; que no guarda-roupa também foi encontrada uma certa quantidade em dinheiro; que não se lembra
se foi encontrado linha, ou saco plástico recortado; que o casal não era conhecido da polícia; que essa foi a primeira denuncia
contra o casal; que a denuncia era contra o casal, mas quando foi apreendida a droga Adeylson assumiu a propriedade; que a
depoente não se lembra o horário em que fizeram a abordagem na casa dos acusados...." (Testemunha GRACIEMA MORAES
COSTA - fl. 123). Grifo nosso).
"....Que o depoente trabalha no DENARC, que os policiais receberam denuncia de que na casa dos acusados estava acontecendo
trafico de drogas; que o delegado montou uma equipe e se dirigiu ao endereço constate na denuncia; que o delegado ao chegar
encontrou o réu na porta; que o delegado informou ao acusado que havia denuncia de que ele estava traficando drogas; que o
acusado negou o fato e permitiu a entrada dos policiais em sua residência; que os policiais começaram a revistar a casa e o
depoente encontrou dentro de uma geladeira que não estava funcionando uma quantidade de maconha; que a maconha pesava
aproximadamente 250 gramas; que a policial Graciema fez uma revista pessoal na acusada e com ela foi encontrada uma outra
quantidade de maconha; que a droga encontrada com ela já estava embalada para venda; que quem recebeu a denuncia foi o
comissário; que foi repassado para o depoente que a denuncia era somente contra o acusado; que após ser encontrada a droga o
acusado assumiu que tudo seria dele; que a acusada disse aos policiais que, com medo do seu companheiro Adeylson ser preso,
escondeu a droga...". (Testemunha - GILSON LUSO SALOMÃO - fl. 208).
Sobre depoimento de policiais militares, arrolados como testemunhas presenciais, e sua validade, pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, verbis:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
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repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. (HC 73518/SP, 1ª T., Relator: Ministro Celso de Mello, j. 26-03-1996, DJe 18-10-1996)."
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF (REsp.
604815/BA, 5ª T., Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. 23-08-2005, DJe 26-09-2005); (...) Os policiais que participaram da custódia em
flagrante podem figurar como testemunhas. (HC 45653/PR, 6ª T., relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j. 16-02-2006, DJe 13-032006).
Nesse contexto, os elementos de provas colhidos na instrução processual revelam que os policiais militares receberam denúncias
anônimas de que o réu ADEYLSON, estaria traficando droga em sua residência, os policiais deslocaram-se até o local, o RÉU
negou o fato e permitiu a entrada dos policiais em sua residência, os policiais ao revistarem a casa, foi encontrado pelo IPC
FERNANDO dentro de uma geladeira que não estava funcionando uma quantidade de maconha, por sua vez a policial GRACIEMA
fez uma revista pessoal na RÉ e com ela foi encontrada uma outra quantidade de maconha.
No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo de que os policiais teriam qualquer razão para imputar falsamente o
cometimento do crime de tráfico aos acusados, mormente quando estes, em seus interrogatórios em juízo nada se refere contra
aqueles.
Ademais, verifica-se que o réu ADEYLSON em deu depoimento prestado em juízo, afirmou que a droga era sua, no entanto,
alegou ser usuário.
Constata-se que os acusados, buscam de todas as formas se eximirem do delito de tráfico que lhes está sendo imputado, no
entanto, as teses defensivas estão em discordância com toda a instrução probatória, levando a convicção deste magistrado de que
realmente estavam traficando.
Quanto ao pedido da defesa do réu ADEYLSON, que seja desclassificado o crime de tráfico para o crime de uso, previsto no art.
28, da Lei nº 11.343/06, não é possível. Até mesmo pela quantidade de substância apreendida, e forma como as mesmas se
encontravam embaladas, demonstram que não se destinava ao consumo próprio, mas à traficância.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Acusado preso em flagrante na posse de aproximadamente 50g de
"maconha", divididos em 10 invólucros de plástico, substância entorpecente causadora de dependência química e física, trazida
consigo para fins de entrega a consumo de terceiros - Confissão na polícia e retratação em juízo - Negativa judicial desmentida
pelo conjunto probatório - Quantidade da droga e forma de acondicionamento apresentada, típica da prática da ilícita mercancia Caracterização - Alegação de ser o agente viciado para afastar sua condição de traficante - Irrelevância - Postulada
desclassificação para o art. 16 da Lei n. 6.368/76 - Impossibilidade - Apelação parcialmente provida (TJSP - Apelação Criminal nº
1.025.887-3/2 - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Rel. Desemb. Guilherme G. Strenger - J. 21.03.2007)". (Grifei).
Como é sabido, o simples transportar, trazer consigo, guardar, adquirir, já tipificam o crime, conforme jurisprudências elencadas
abaixo.
"APELAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. - (...) No que tange a caracterização do delito,
deve ser ressaltado que as ¿... figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar¿. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (...).
"PENAL. ART. 16 DA LEI Nº 6.368/76. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. FATO NÃO
DESCRITO NA DENÚNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 6.368/76. DOLO. PENAS.
REDUÇÃO. 1. (...) 3. Para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, não se exige o elemento subjetivo do injusto. Basta
que o agente pratique qualquer uma das ações incriminadas no art. 12 da Lei nº 6.368/76, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, ciente de que se trata de substância entorpecente. (....).
Ademais, vale salientar que, devido à corriqueira dificuldade dos operadores do direito para distinguir os crimes de tráfico de
drogas e o de posse de drogas para uso pessoal, o legislador estipulou critérios para auxiliar esta distinção (§ 2º do art. 28 da Lei
nº 11.343/06), os quais devem ser observados na apreciação do caso concreto.
Assim, ao analisar a prova dos autos, o Juiz deve levar em conta a distinção entre as condutas acima citadas, de tráfico de drogas
e de posse de drogas para uso pessoal: (a) a natureza da droga; (b) a quantidade da substância aprendida; (c) o local e as
condições em que se desenvolveu a ação; (d) circunstâncias sociais e pessoais do agente; (e) sua conduta e antecedentes.
Destarte, a droga não seria destinada tão somente para uso pessoal do réu ADEYLSON, conforme relata em seu interrogatório,
mas sim para a finalidade de distribuição a terceiros, conforme se extrai dos seguintes pontos: quantidade e a forma como estava
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embalada a substância entorpecente apreendida, situação em nada compatível com a de usuários de drogas.
Não bastasse isso, no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador
forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, sendo as provas dos autos aptos para embasar uma condenação criminal.
Tecidas estas considerações, forçoso reconhecer que a conduta dos réus, são típicas, pois se amolda à figura prevista no art. 33,
da Lei nº 11.343/2006; ilícitas, por quanto não albergada por qualquer excludente da ilicitude e, culpáveis, na medida em que eles
são imputáveis, possuíam condições suficientes de entender o caráter ilícito do fato e, nas circunstâncias, lhe era exigível portar-se
de modo diverso, isto é, em harmonia com o ordenamento jurídico.
Do crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas (11.343/2006)
Com efeito, o delito previsto no artigo 35 do mesmo Diploma Legal, embora faça referência aos crimes previstos nos dois últimos
artigos que lhe antecedem (33 e 34), é autônomo. Em verdade, ele trata de uma modalidade especial de quadrilha ou bando (CP,
art. 288), com a diferença de que aqui se exige a participação apenas de duas pessoas, agrupadas "para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos delitos previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 daquela Legislação Especial.
O delito em tela exige para sua configuração o animus associativo, não bastando o mero concurso eventual para tipificar a
conduta. Neste sentido:
"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, `CAPUT', LEI N.º 11.343/06)- SENTENÇA
CONDENATÓRIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADO NA CARÊNCIA DE PROVAS - PRETENSÃO PROCEDENTE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO `IN
DUBIO PRO REO' - RECURSO PROVIDO.3511.343. A relevante dúvida sobre a presença dos elementos constitutivos do tipo
penal de associação para o tráfico (ânimo associativo e estabilidade do pseudo vínculo) conduzem à absolvição, ao passo que o
princípio 'in dubio pro reo', deduzido da garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CR), funciona como critério
pragmático para solução de incerteza judicial no moderno Estado Democrático de Direito.5ºLVIICR (7398047 PR 0739804-7,
Relator: Marques Cury, Data de Julgamento: 31/03/2011, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 615)".
"PENAL - TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DELAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE "ANIMUS" ASSOCIATIVO - ABSOLVIÇÃO. (...) 4. Restando incomprovado o
"animus" associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua
caracterização é indispensável a associação de duas ou mais pessoas, acordo dos parceiros, vínculo associativo e a finalidade de
traficar tóxicos, formando uma verdadeira "societas sceleris" para essa finalidade. (Apelação Criminal nº 1.0024.04.3248483/001(1), 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j. 15.04.2008, unânime, Publ. 21.05.2008)".
"Para a caracterização do delito previsto no art. 14, da Lei 6.368/76 (atual art. 35), o animus associativo há de ser cumpridamente
provado, pois é figura integrante do tipo, indispensável para sua caracterização. Quando existem tão-somente indícios, que não se
apresentam como indicativos concludentes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de entorpecentes, não pode ser
afirmada a associação" (RTRF 4ª Reg. 14/215).
Não comprovado o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há se falar em associação para o tráfico, pois,
para a sua caracterização, é indispensável a associação de duas ou mais pessoas, acordo dos parceiros, vínculo associativo e a
finalidade de traficar drogas ilícitas, formando uma verdadeira sociedade para essa finalidade
Por fim, trago à colação a lição de Luiz Flávio Gomes:
"...Nem se diga que, agora, a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas passou a subsumir-se ao tipo penal em estudo. A
uma, porque a redação do crime autônomo da associação para o tráfico (antigo art. 14, agora art. 35) não mudou sua redação. A
duas, porque a cláusula 'reiteradamente ou não' significa somente que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (no espírito
do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade. A três, porque é do nosso sistema penal (sem exceções)
punir o mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um
delito autônomo." (GOMES, Luiz Flávio. Coordenação. Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, 4.ª ed. rev., atual, e ampl., São
Paulo: Editora RT, 2011, p. 222-223.)".
Na espécie, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de
associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus
associativo, que por ser figura central do tipo penal do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, deve restar induvidosamente comprovado, já
que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade.
As defesas dos réus, em suas alegações finais, sustentam, em síntese, que não há provas suficientes de que os mesmos
praticaram os crimes descritos na denúncia e que devem ser absolvidos por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso
VII, do CPP.
Porém, conforme acima abalizado, somente não há provas de que os réus tenham praticado o crime de associação ao tráfico.
Quanto aos demais fatos imputados pelo representante do Ministério Público Estadual em desfavor dos réus, há prova suficiente
para lastrear uma sentença penal condenatória, consoante acima já fundamentado.
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Posto isso, e não havendo qualquer causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, o julgamento parcialmente procedente da
pretensão punitiva do Ministério Público é a medida a ser seguida.
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça
acusatória para CONDENAR os réus ADEYLSON DE SOUZA POVOAS e MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA,
devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito de tráfico de drogas e, portanto, como incursos nas penas do art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
Por outro turno, ABSOLVO os réus do delito inscrito no artigo 35, da Lei repressora, associação para o tráfico, por não existir prova
suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.
Atento às diretrizes do art. 59 e 68, do Código Penal /c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.
Réu: ADEYLSON DE SOUZA POVOAS.
CULPABILIDADE, assim entendida como "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherme Nucci, in
'Código Penal Comentado', p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade; ANTECEDENTES, Em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, só serão considerados maus antecedentes criminais, a serem valorados em
desfavor do apenado os processos contra o mesmo que tiverem sentença condenatória transitada em julgado, por força do
princípio da presunção de inocência, esculpido no art. 5º, inciso LVII, CF). Assim, o réu é tecnicamente primário; CONDUTA
SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual
deixo de valorá-la; MOTIVOS, no caso em apreço, verifico que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de
lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. CIRCUNSTÂNCIAS, as circunstâncias do crime são as normais à espécie, razão
pela qual deixo de valorá-la. CONSEQUÊNCIAS, são conhecidas visto que foram muitas as denúncias de comercialização de
drogas praticada pelo mesmo, afigura-se contumaz na prática delitiva. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Quanto ao quesito
comportamento da vítima, este resta prejudicado, ao passo que a vítima é a própria sociedade.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente e atento ao quantum necessário à reprovação do crime é que fixo a
PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, á base de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43, caput, da Lei n. 11.343/2006
Deixo de aplicar a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d" do CPB, confessado espontaneamente o crime
em juízo, em face da pena base aplicada ter sido a mínima cominada para o crime em comento, nos termos da Súmula 231 do
STJ, a qual reconhece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode trazer a pena abaixo do mínimo legal, pelo que
mantenho a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597270, ocorrido em 26.03.09, o plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu pela aplicabilidade da súmula e, consequentemente, pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo previsto
ao tipo.
Inexistem circunstâncias agravantes.
Presente a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bons antecedentes, e não se dedica à
atividade criminosa, no entanto, devido a quantidade da droga apreendida, pelo que reduzo a pena em 1/2, fixando a PENA
INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
Ausente causa de aumento, razão que me faz torná-la DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
A pena de reclusão deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste Estado, em regime aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea 'c', e a pena de multa paga no prazo de 10(dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS.
O Senado Federal colocou fim a discussão acerca da possibilidade de conversão da pena nos delitos de tráfico de entorpecentes,
ao Editar a Resolução 05/2012, suspendendo a execução da parte do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que vedava a
conversão.
Destarte, como o réu ADEYLSON DE SOUZA POVOAS, é primário e possuidor de bons antecedentes, preenchidos os requisitos
do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A primeira
correspondendo a prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 46, do CP, e a segunda à interdição temporária de direitos,
nos termos do art.47, inciso IV, do CP, ficando a ré proibida de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de eventos,
prostíbulos e similares, devendo o Juiz da Vara de Execução Penal definir a instituição, procedendo aos atos de execução penal.
Nessa esteira, fica desde já advertido o apenado de que, em caso de descumprimento injustificado da restrição acima imposta, a
pena restritiva de direitos converterá em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do CPB.
Ré: MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA
Culpabilidade assim entendida como "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherme Nucci, in 'Código
Penal Comentado', p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade; antecedentes criminais, é tecnicamente primária; conduta
social e personalidade da ré, não existem elementos para se valorar; motivação do crime não favorecem a acusada, pois a
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motivação do delito é a obtenção de lucro fácil em detrimento de qualquer trabalho lícito; circunstâncias e conseqüência do crime,
comuns à espécie; comportamento da vítima, quesito prejudicado, ao passo que a vítima é a própria sociedade.
Atento ao quantum necessário à reprovação do crime e a quantidade de droga, apreendida, aplico-lhe a PENA-BASE em 05
(cinco) de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Presente a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bons antecedentes, e não se dedica à
atividade criminosa, no entanto, devido a quantidade da droga apreendida, pelo que reduzo a pena em 1/2, fixando a PENA
INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
Ausente causa de aumento, razão que me faz torná-la DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do crime.
A pena de reclusão deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste Estado, em regime aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea 'c', e a pena de multa paga no prazo de 10(dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS.
O Senado Federal colocou fim a discussão acerca da possibilidade de conversão da pena nos delitos de tráfico de entorpecentes,
ao Editar a Resolução 05/2012, suspendendo a execução da parte do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que vedava a
conversão.
Destarte, como a ré MARIA ALBERTINA TEIXEIRA DA COSTA, é primária e possuidora de bons antecedentes, preenchidos os
requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A primeira
correspondendo a prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 46, do CP, e a segunda à interdição temporária de direitos,
nos termos do art.47, inciso IV, do CP, ficando a ré proibida de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de eventos,
prostíbulos e similares, devendo o Juiz da Vara de Execução Penal definir a instituição, procedendo aos atos de execução penal.
Nessa esteira, fica desde já advertida a apenada de que, em caso de descumprimento injustificado da restrição acima imposta, a
pena restritiva de direitos converterá em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do CPB.
No tocante ao valor apreendido, decreto a perda em favor da União, com destinação ao FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas eis
que restou evidenciado nos autos a ligação e origem com o tráfico de drogas, nos termos do art. 63, caput, e § 1º da Lei nº
11.343/2006.
Após o trânsito em julgado, determino a incineração da droga pela autoridade de polícia judiciária, a qual deverá enviar a este juízo
cópia do auto de incineração (art. 58, §1º c/c art. 32, §1º, da Lei de Drogas).
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais.
São Luis/MA. 18 de março de 2013.
TALGA RYLLA CLAUDINO DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM.ª Juíza de Direito Stela Pereira Muniz Braga, auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª Vara de
Entorpecentes da Comarca de São Luis-MA. nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº. 41073-47.2010.8.10.0001
Ação: Processo Criminal | Processo Especial | Processo Especial de Leis Esparsas | Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Autor(es): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado(s): JOARLISSON PAULO NERES FERREIRA
Advogado(s): Adilson Teodoro de Jesus, OAB/MA 4464
INTIMAR o(s) advogado(s): Adilson Teodoro de Jesus, OAB/MA 4464, para comparecer(em), no dia 16/04/2013 às 15:00h, na
Sala das Audiências do Juízo da 1ª Unidade Jurisdicional de Entorpecentes, no Fórum Des. Sarney Costa, situado à Avenida
Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, nesta Capital, à audiência de instrução e julgamento e demais termos da Ação Penal nº
41073-47.2010.8.10.0001, que o Ministério Público move contra o acusado JOARLISSON PAULO NERES FERREIRA, dando-o
como incurso na pena do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.
São Luis, 18 de Março de 2013.
Dra. Stela Pereira Muniz Braga, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Unidade Jurisdicional de Entorpecentes
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 47393-45.2012.8.10.0001
PROCESSO N.º 507192012
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006
AUTOR: A SAÚDE PÚBLICA
ACUSADO(A;S): RAILTON LISBOA FERREIRA
ADVOGADO(A;S): Evelyn Maria Moureck, OAB/MA. N.º 5451
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s) Evelyn Maria Moureck, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 5451. Para apresentar Alegações Finais
em forma de memoriais, no prazo de 03 (tres) dias, nos autos do processo supramencionado.
São Luis/MA. 18 de março de 2013
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Talga Rylla Claudino de Oliveira Araujo
Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Stela Pereira Muniz Braga, respondendo pela 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca
de São Luis-MA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 49472-94.2012.8.10.0001
PROCESSO N.º 52945/2012
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006
AUTOR: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(A;S): VALDELE DE MOURA BOGEA
INTIMAR o(a;s) advogado(a;s):
1. DEYDRA MELO MOREIRA CARNEIRO, inscrito(a;s) na OAB/MA. Sob o n.º 7957.
Para apresentar as alegações finais em forma de memoriais, no prazo de 03 (três) dias, nos autos do processo supramencionado.
São Luis/MA18 de março de 2013.
TALGA RYLLA CLAUDINO DE OLIVEIRA ARAÚJO
Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Stela Pereira Muniz Braga, auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª vara de
Entorpecentes da Comarca de São Luis-MA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)

Segunda Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 18101-15.2012.8.10.0001
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Processo Especial | Processo Especial de Leis Esparsas | Procedimento Especial da Lei
Antitóxicos
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, da Lei 11.343/2006
PARTE(S) AUTORA(S): A SAÚDE PÚBLICA
PARTE(S) RÉ(S):FRANCINALDO SOARES FERREIRA
Exmo. Sr. ADELVAM NASCIMENTO PEREIRA, Juiz de Direito da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luis do Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal, acima mencionados, sendo o presente para:
INTIMAR a advogada SILEDA LOPES ARAÚJO BEZERRA, OAB/MA 7444, para apresentar as alegações finais no prazo de
05(cinco) dias. São Luis, Estado do Maranhão, 18 de março de 2013.
Adelvam Nascimento Pereira.
Juiz, titular da 2ª Vara de Entorpecentes
Processo 466807020128100001
PROCESSO CRIMINAL
Autor: O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Acusado: MARIA GORETE CONCEIÇÃO CRUZ E LUIZ ALBERTO DIAS DA SILVA
O Exmo. Sr. Adelvam Nascimento Pereira, Juiz de Direito titular 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, na forma da Lei, etc.
INTIMAR o advogado do acusado supra, LUIZ SILVA CAMPOS, OAB/MA 6743-A, para tomar conhecimento da DECISÃO, parte
final, a seguir transcrita: Dessa forma, como forma de evitar prejuízo à realização de audiência já designada, DEFIRO parcialmente
o pedido, determinando o DESMEMBRAMENTO do processo em relação aos acusados MARIA GORETE CONCEIÇÃO CRUZ e
LUIZ ALBERTO DIAS DA SILVA, nos termos do art. 80 do CPP, cuja instrução processual deverá ser realizada no dia 22/04/2013,
às 15:00 horas, frisando que eventual atraso na conclusão da instrução em relação aos acusados supracitados não servirá de
motivo para contagem de excesso de prazo.
Providenciar cópia integral dos autos para formação dos novos autos, onde constarão como acusados apenas MARIA GORETE
CONCEIÇÃO CRUZ e LUIZ ALBERTO DIAS DA SILVA.
Digitado por Mirama Cutrim Rocha. São Luís/MA, 18/03/2013.
Adelvam Nascimento Pereira
Titular da 2ª Vara de Entorpecentes

Varas da Infância e da Juventude
Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luis
PROC. nº 87-43.2013.8.10.0002. Ação: Guarda Requerente: M. do S.C.M. Advogado: Dr. Luis Fernando Caldas, OAB/MA n°
3045. Menor: P.O.B Requerido: E.O.B Vistos, etc...de fls. 29/30. Do exposto, a fim de dissipar a neblina existente nestes autos,
determino a realização de audiência de justificação cautelar para o dia 22/03/2013 às 10:00h, apesar do período correcional neste
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juízo, haja vista a urgência de definição de guarda liminar pugnada na inicial.Intimem-se a autora e seu advogado, a mãe
biológica,a direção da maternidade Benedito Leite e o MPE. São Luís, 15 de março de 2013. Dr. José Américo Abreu Costa, Juiz
de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude.
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da
publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de
Conhecimento | Guarda (Processo nº. 7613-35.2011.8.10.0001) que lhe promove FRANCINILDE MACIEL PEREIRA em favor
da(s) criança(s)/adolescente (s) E.V.R.S., ficando o(a) mesmo(a) cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na
Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário das 08 às 18 horas. São Luís, 12 de março de 2013.
Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial, digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita TAIANA MARTINS PAIVA para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da
publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de
Conhecimento | Perda Ou Suspensão Ou Restabelecimento do Poder Familiar (Processo nº. 16-41.2013.8.10.0002) que lhe
promove DEUSA DA PAIXÃO PEREIRA RIBEIRO em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) D.G.M.P., ficando o(a) mesmo(a)
cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário
das 08 às 18 horas. São Luís, 14 de março de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial,
digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita FERNANDA SILVA SILVA para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da
publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de
Conhecimento | Tutela C/c Destituição do Poder Familiar (Processo nº. 35-81.8.2012.10.0002) que lhe promove LUCIA MARIA
DE OLIVEIRA PINHEIRO e GLEYSON DE MOURA PINHEIRO em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) G.S., ficando o(a)
mesmo(a) cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322,
no horário das 08 às 18 horas. São Luís, 14 de março de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário
Judicial, digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita LAURIANE RIBEIRO DO REGO E FRANCISCO CHARLES ALVES DE MOREIRA para no prazo de dez (10)
dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da
Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento | Tutela C/c Destituição do Poder Familiar (Processo nº38773.2011.8.10.0002) que lhe promove MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA SILVA em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) J.R.M.,
ficando o(a) mesmo(a) cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98)
3222-8322, no horário das 08 às 18 horas. São Luís, 25 de fevereiro de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares)
Secretário Judicial, digitei.
Antonio Jose Vieira Filho
Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita JOSEANA ARAUJO OLIVEIRA para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da
publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de
Conhecimento | Guarda (Processo nº. 435-95.2012.8.10.0002) que lhe promove MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) A.P., ficando o(a) mesmo(a) cientificado(a) de que este Juízo funciona
nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário das 08 às 18 horas. São Luís, 14 de março
de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial, digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita MARKUS BURKHARDT para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da publicação
deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento |
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Autorização Judicial (Processo nº. 539-87.2012.8.10.0002) que lhe promove FABIANA CRISTINA SILVA CUTRIM em favor
da(s) criança(s)/adolescente (s) M.E.C.B., ficando o(a) mesmo(a) cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na
Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário das 08 às 18 horas. São Luís, 25 de fevereiro de 2013.
Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial, digitei.
Antonio Jose Vieira Filho
Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita DENILSON SOUZA GUAYANAZ para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo primeiro dia da
publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de
Conhecimento | Perda Ou Suspensão Ou Restabelecimento do Poder Familiar (Processo nº. 587-46.2012.8.10.0002) que lhe
promove MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) A.S.G. e T.E.S.G., ficando o(a) mesmo(a)
cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário
das 08 às 18 horas. São Luís, 14 de março de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial,
digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude
Prazo: 30 dias
O Juiz de Direito José Américo Abreu Costa, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
Por este Edital cita LUZIA MARIA DA CONCEIÇAÕ SILVA LEITE para no prazo de dez (10) dias, que terá início no trigésimo
primeiro dia da publicação deste no Diário da Justiça, contestar a Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo
de Conhecimento | Perda Ou Suspensão Ou Restabelecimento do Poder Familiar (Processo nº. 591-83.2012.8.10.0002) que
lhe promove MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em favor da(s) criança(s)/adolescente (s) B.G.SL., ficando o(a) mesmo(a)
cientificado(a) de que este Juízo funciona nesta Capital, na Avenida Silva Maia, 219 - Centro, telefone (98) 3222-8322, no horário
das 08 às 18 horas. São Luís, 27 de fevereiro de 2013. Eu,...................,(Wyrllenson Flávio Barbosa Soares) Secretário Judicial,
digitei.
José Américo Abreu Costa
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude

Comarcas do Interior
Açailândia
Segunda Vara de Açailândia
Processo nº. 1159-78.2008.8.10.0022
Ação: MONITORIA
Requerente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogado: BENEDITO NABARRO (OAB MA 3796A)
Requerido: EDSON ALVES ROCHA E KACIA PEREIRA VIEIRA
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 05 de
agosto de 2011.
Certidão Negativa de fls.61 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI DE
PROCEDER A PENHORA EM BEM DA EXECUTADA KÁCIA PEREIRA VIEIRA, em razão de ter comparecido ao Cartório de
Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome da mesma a qual resultou
negativa, assim como, a executada não ofereceu bens à penhora e não encontrei também bens passíveis de penhora em seu
poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente mandado à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé.
Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº. 1159-78.2008.8.10.0022
Ação: MONITORIA
Requerente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogado: BENEDITO NABARRO (OAB MA 3796A)
Requerido: EDSON ALVES ROCHA E KACIA PEREIRA VIEIRA
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Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Negativa de fls.58 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI DE
PROCEDER A PENHORA EM BEM DO EXECUTADO EDSON ALVES ROCHA, em razão de ter comparecido ao Cartório de
Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome do mesmo, onde encontrei dois
registros no DETRAN/MA, relatório anexo, porém, com alienação fiduciária, assim como, o executado não ofereceu bens à
penhora e não encontrei também bens passíveis de penhora em seu poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente
mandado à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé.
Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº.1520-90.2011.8.10.0022
Ação: BUSCA E APREENSÃO
Requerente: AYMORE CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado: FLAVIA DE ALBUQUERQUE LIRA (OAB PE 24521)
Requerido: NELSI GRANDI
Advogado: DAVI CARPEGIANE DE SOUSA (OAB MA 9678)
Ato Ordinatório/ Retorno dos Autos: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XV
(Retornando os autos da instância superior, intimar as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias), da
Corregedoria Geral do Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa
Senhoria.
Açailândia, 18 de março de 2013.
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário
(Assinado de ordem do MM. Juiz André B. P. Santos. Titular da Comarca, nos termos do art. 3º, XV, do Provimento nº 001/2007
CGJ)
Processo nº. 1654-20.2011.8.10.0022
Ação: COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
Requerente: SAVIO MAX GRANJEIRO VILARINHO
Advogado (a): ROBERTA SETUBA BARROS – OAB/MA 8866
Requerido: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.
Ato Ordinatório/ Retorno dos Autos: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XV
(Retornando os autos da instância superior, intimar as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias), da
Corregedoria Geral do Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa
Senhoria.
Açailândia, 18 de março de 2013.
Fernando Aquino de Sousa
Auxiliar Judiciário – Mat. 166199
Autorizado pelo Art. 1º, Provimento 22/2009 - CGJ
.
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ângelo Antônio Alencar dos Santos. Titular da 1ª Vara, respondendo pela 2ª Vara, nos termos
do art. 3º, XV, do Provimento nº 001/2007 CGJ)
Processo nº.2210-27.2008.8.10.0022
Ação: COBRANÇA
Requerente: P G VIEIRA INFORMATICA, REP. POR BRUNO EPAMINONDAS ANDRADA
Advogado: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA (OAB MA 7092)
Requerido: IZIDIO LIMA SILVA
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Negativa de fls.44: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI
DE PROCEDER A PENHORA EM BEM DO EXECUTADO IZÍDIO SILVA LIMA em razão de ter comparecido ao Cartório de
Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome do mesmo a qual resultou
negativa, assim como, o executado não ofereceu bens à penhora e não encontrei também bens passíveis de penhora em seu
poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente mandado à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 516 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0003875-39.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB MA 6652 )
Réus: JAKLINE MENESES DE LIMA BRITO e TRIBO DO AÇAI LTDA e WADSON RIBEIRO BRITO
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Negativa de fls.60: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI
DE PROCEDER A PENHORA EM BEM DA EXECUTADA JAKLINE MENESES DE LIMA BRITO, em razão de ter comparecido ao
Cartório de Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome da mesma a qual
resultou negativa, assim como, a executada não ofereceu bens à penhora e não encontrei também bens passíveis de penhora em
seu poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente mandado à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé.
Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0003875-39.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB MA 6652 )
Réus: JAKLINE MENESES DE LIMA BRITO e TRIBO DO AÇAI LTDA e WADSON RIBEIRO BRITO
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Negativa de fls.58: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI
DE PROCEDER A PENHORA EM BEM DO EXECUTADO TRIBO DO AÇAÍ LTDA., em razão de ter comparecido ao Cartório de
Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome do mesmo a qual resultou
negativa, assim como, o executado não ofereceu bens à penhora e não encontrei também bens passíveis de penhora em seu
poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente mandado à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé.
Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0003875-39.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB MA 6652 )
Réus: JAKLINE MENESES DE LIMA BRITO e TRIBO DO AÇAI LTDA e WADSON RIBEIRO BRITO
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Negativa de fls. Certifico que, nesta data, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, DEIXEI DE
PROCEDER A PENHORA EM BEM DO EXECUTADO WADSON RIBEIRO BRITO, em razão de ter comparecido ao Cartório de
Imóveis e DETRAN/MA, nesta cidade, onde foi feito uma busca e levantamento de bens em nome do mesmo, onde encontrei um
registro no DETRAN/MA, relatório anexo, porém, não garante a execução, assim como, o executado não ofereceu bens à penhora
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e não encontrei também bens passíveis de penhora em seu poder que satisfaçam a execução, então, devolvo o presente mandado
à secretaria judicial para os devidos fins. Dou fé. Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0003976-76.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A.
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB MA 7932 )
Réus: MARLENE DOS SANTOS
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
març de 2011.
Certidão Negativa de fls.46: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao presente mandado de busca apreensão, avaliação e
citação, DEIXEI DE CITAR MARLENE DOS SANTOS E APREENDER O VEÍCULO INDICADO, em razão da requerida não residir
mais neste endereço e ter paradeiro ignorado, pois, no endereço informado fui recebido pela moradora SUELEM que disse residir
neste imóvel de aluguel há aproximadamente dois anos, e que desconheceu a requerida como moradora do local. Dou fé.
Açailândia/MA, 11 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0003977-61.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A.
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB MA 7932 )
Réus: ELIENE COSTA NORANTE
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão Positiva em Parte de fls. 46: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao presente mandado de busca e apreensão,
avaliação e citação, DEIXEI DE APREENDER O REFERIDO VEÍCULO, em virtude do mesmo não se encontrar em poder da
requerida, a qual disse que o bem está na cidade de Marabá/PA em poder de terceiros e que tampouco sabe precisar com
exatidão a sua localização, ato contínuo, CITEI ELIENE COSTA NORANTE, sito na Rua São Francisco, 714, Centro, nesta cidade,
a qual após ouvir a leitura do mandado, exarou seu ciente recebendo a contrafé e cópia da inicial que lhe ofereci. Dou fé.
Açailândia/MA, 11 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0004571-75.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A.
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB MA 7932 )
Réus: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 05 de
agosto de 2011.
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Certidão positiva em Parte de fls.56: Certifico que, nesta data, em cumprimento ao presente mandado de busca e apreensão,
avaliação e citação, DEIXEI DE APREENDER O REFERIDO VEÍCULO, em virtude do mesmo não se encontrar em poder do
requerido, o qual disse que o bem está na cidade de Brasília/DF em poder de terceiros e que tampouco sabe precisar com
exatidão a sua localização, ato contínuo, CITEI FRANCISCO PEREIRA ARAÚJO, o qual após ouvir a leitura do mandado, exarou
seu ciente recebendo a contrafé e cópia da inicial que lhe ofereci. Dou fé. Açailândia/MA, 11 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0000641-15.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSENILSON MODESTO DE MENESES
Advogados: SAMIRA VALERIA DAVI DA COSTA ( OAB MA 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 05 de
agosto de 2011.
Certidão Negativa de fls.16 Certifico para todos os fins de direito que, em cumprimento ao presente Mandado de Intimação,
extraído dos autos de nº 641-15.2013.8.10.0022, expediente nº 72667, Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), DEIXEI
DE INTIMAR a parte autora Josenilson Modesto de Meneses (que reside atualmente na Rua Projetada, 59, Vila Maranhão, nesta
cidade), em razão de o mesmo se encontrar viajando a trabalho para o interior deste município, sem previsão de retorno, assim
informou sua tia Sra. Maria Nilza Modesto de Meneses, que se comprometeu a informar para o seu sobrinho da data e horário da
audiência. Por ser verdade, firmo a presente certidão com a fé pública do meu cargo. Açailândia, 18 de março de 2013.
Orlando José Duarte de Morais
Oficial de Justiça - Mat. 80275
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0000653-29.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A.
Advogados: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB MA 7932 )
Réus: MARQUEL ALVES DAS NEVES
Ato Ordinatório: Cumprindo determinações contidas no provimento nº. 001/2007, art. 3º, inciso XIII (Abrir vistas ao autor ou
exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos), da Corregedoria Geral do
Estado do Maranhão. COMUNICO que os autos supramencionados encontram-se com vistas a Vossa Senhoria. Açailândia, 18 de
março de 2013.
Certidão negativa de fls. 40 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao presente mandado de busca, apreensão e citação.
DEIXEI DE CITAR MARQUEL ALVES DAS NEVES E APREENDER O VEÍCULO INDICADO, em razão do requerido não residir
mais nesta cidade e ter paradeiro impreciso, conforme fui informado no local pela Sr.ª Karolaine Alves das Neves, prima do
requerido, relatando que seu primo foi embora para Brasília/DF, há meses e que tampouco sabe precisar seu endereço nessa
cidade e se este ainda possui o bem objeto da ação. Dou fé. Açailândia/MA, 11 de março de 2013.
Paulo Augusto Lopes
Oficial de Justiça/Mat.: 70094 TJ-MA
Raphael César de Oliveira Rezende
Auxiliar Judiciário – Mat. 161414
Autorizado pelo art. 1°, Provimento n° 22/2009 CGJ.
Processo nº 0000124-44.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados: MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO ( OAB/PA 12008 )
Réus: ILZOM TEOFILO
Decisão de fl. 63/64: Vistos em correição. Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes
as acima mencionadas, formulada ao argumento de que as parcelas de consórcio administrado pela requerente referente à cota
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417, não estariam sendo honradas pelo requerido. O negócio respectivo constaria de contrato de consórcio, garantido por
alienação fiduciária incidente sobre três veículos automotores. Anexos, documentos.Deferida a medida liminar (f. 44), os veículos
não foram localizados para a apreensão, tendo sido efetivada a citação da parte ré (ff. 46/47).Intimada, por seu advogado, para
manifestar interesse no feito (ff. 50/51), a parte autora manteve-se inerte (f. 52).Na sequência, a parte autora foi intimada
pessoalmente para manifestar interesse no feito no prazo de 48h (f. 53), oportunidade em que requereu a conversão desta em
ação executiva (ff. 58/59). É o relatório. Passo a decidir. Indefiro o pedido formulado pela parte autora às ff. 58/59. A ordem jurídica
vigente não alberga a possibilidade de convolação da ação de busca diretamente em ação executiva. O Decreto-Lei 911/69, faculta
ao credor, nas hipóteses de não localização do bem ou este não se achar na posse do devedor, a conversão, nos mesmos autos,
em ação de depósito (art. 4º).Nos casos de alienação fiduciária a ação executiva é até possível, mas não como resultado direto de
conversão e sim através de ingresso direto, vez que o contrato de alienação fiduciária, ao menos em tese, se reveste dos atributos
caracterizadores dos títulos executivos judiciais (art. 585, inciso II, CPC). Nesse sentido, colho o seguinte precedente:
"MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO DE MÉRITO PRÓPRIO, ORA DIALOGANDO COM OS REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC, ORA COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORIGINÁRIO. [..] AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO DO
ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI 911/69 QUE FACULTA AO CREDOR ESCOLHA DA AÇÃO NÃO A CONVERSÃO PLEITEADA.
CONVOLAÇÃO LIMITADA À AÇÃO DE DEPÓSITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão, ajuizada por descumprimento
de contrato de alienação fiduciária, em ação executiva. 2. Afigura-se correta a decisão agravada, haja vista a ausência de previsão
legal da aludida convolação, uma vez que o que se possibilita é o ingresso com a ação executiva ou ação de busca e apreensão,
podendo esta última ser convolada em depósito. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO." destaqueiNo mesmo sentido:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A conversão em
ação executiva, nos próprios autos da ação de busca e apreensão, como pleiteada, não se mostra viável, por incompatibilidade de
procedimentos. Tal incompatibilidade afigura-se no fato de a busca e apreensão fundar-se no direito à restituição do bem, pela
inadimplência; já a execução objetiva a satisfação de dívida líquida, certa e exigível, representada pelo título executivo. 2. Recurso
conhecido e improvido." Rejeitado o pedido de convolação, determino a renovação da intimação da parte autora, por seu
advogado, afim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, peça o que for de direito. Transcorrido aquele prazo sem manifestação, intimese a parte autora, por carta, para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), manifeste interesse na causa, requerendo o que for
de direito, sob pena de extinção do processo (art. 267, §1º, CPC). Sirva-se de MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão
(Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 11 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000197-60.2005.8.10.0022
Ação: ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA e MARIA LUCIA DE FARIAS SANTOS
Advogados: ELIAS DA SILVA DINIZ ( OAB/MA 3981 )
Réus: JOAO LUIS DA SILVA e RITA DE CASSIA TELES
Advogados: MARIVALDA FIGUEIREDO DA SILVA SENA (OAB/MA 5596A)
Decisão de fl. 222: Conquanto dispensável no momento da transação do direito material, a homologação judicial da mesma,
ressalvado os casos expressamente previstos em lei, impõe que as partes estejam assistidas por advogado, já que estes detêm
capacidade postulatória. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1º DO CPC. FGTS. TERMO
DE ADESÃO. LEI COMPLEMENTAR 110/01. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO. 1. Ainda que a parte possa celebrar
transação extrajudicial sem a assistência de advogado, não pode pedir sua homologação judicial senão por intermédio de
profissional habilitado a procurar em juízo. 2. A Súmula Vinculante nº 1, do Supremo Tribunal Federal não tem aplicação senão
quando o interessado, após firmar o acordo previsto na Lei Complementar nº 110/2001, vem a juízo postular a condenação da
Caixa Econômica Federal ao pagamento de parcelas alcançadas pelo negócio jurídico celebrado. Somente em tal hipótese haveria
violação ao ato jurídico perfeito. 3. Agravo desprovido." No vertente caso, as partes transigiram em relação ao objeto da lide,
entabulando acordo extrajudicial o qual tem seus termos delineados na petição de ff. 216/219. No entanto, seu pedido de
homologação ocorreu dentro de uma relação jurídica de direito processual, o que reclama a assistência das partes por profissional
detentor de capacidade postulatória, o que não se observa na espécie. Assim, rejeito o pedido de homologação do acordo, em
razão da parte ré não se encontrar devidamente assistida por advogado, não havendo qualquer óbice em sua reapreciação, desde
que a sanada a irregularidade.Intimem-se.
Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 520 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Processo nº 0000220-25.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: FRANCISCO PEREIRA CONSTANTINO
Advogados: SILVIO MARCOS VIEIRA DA SILVA ( OAB/MA 10671 )
Decisão de fl. 16: Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por seu advogado, para que no prazo de dez dias, junte aos
autos os documentos que possui acerca da ocorrência do óbito, assim como a declaração de testemunhas que tenha presenciado
ou verificado a morte. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestações, conclusos os autos. Intimem-se.
Açailândia, 11 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000342-48.2007.8.10.0022
Ação: ACAO DE REPARACAO DE DANO
Autor: LOCADORA DE MAQUINA BERNATTO LTDA
Advogados: BERNADETE BONATTO ( OAB/MA 5002 ) e SIMONE BONATTO (OAB/MA 7864-E)
Réus: HSBC BANK S.A BANCO MULTIPLO
Advogados: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO (OAB/MT 2680)
Decisão de fls. 311/312: Vistos em Correição.Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, de partes as acima
mencionadas, com pedido de liminar, sob alegação de que a empresa requerente teria efetuado pagamentos de cheques
desconhecidos com assinaturas falsificadas de seus sócios que haviam sido entregues pela banco requerido a funcionário
desautorizado. Anexos, documentos.Custas recolhidas (ff. 21).Concedido o pedido de antecipação de tutela (ff. 67/69).Contestação
as fls. 107/130.Em sede de audiência preliminar foi fixado ponto controvertido, qual seja, a autenticidade das assinaturas exaradas
nos documentos de fls. 27/57, as quais deveriam incidir perícia técnica pelo perito nomeado, o Sr. Francisco de Assis Ericeira
Neto.A parte requerida apresentou quesitos (ff. 247/248).Formulada proposta de honorários periciais, o banco requerido
comprovou o pagamento dos mesmos (ff. 258).Com assinaturas colhidas em audiência, foi apresentado laudo pericial grafotécnico
(ff. 283 e seguintes).A parte requerida manifestou-se pela emenda do laudo pericial ante a ausência de respostas precisas aos
quesitos formulados (ff. 290/293), oportunidade em que também arguiu a falta de qualificação técnica do perito.Eis o relevante.
Quanto à impugnação ao perito, esta tem momento certo a ser arguida, seja na primeira oportunidade para falar nos autos após a
nomeação do mesmo, sob pena de preclusão. A propósito, o entendimento do STJ :"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA REALIZADA POR ENGENHEIRO CIVIL QUANDO DEVERIA SER REALIZADA
POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VÍCIO QUE SOMENTE FOI ALEGADO APÓS A CONCLUSÃO DO LAUDO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.I - Intimado da nomeação do perito, deveria o INCRA ter impugnado tal ato neste
momento, ao invés de esperar a conclusão do laudo para verificar se foi favorável ou não e, então, após tal observação, alegar o
vício, consistente na subscrição do laudo por engenheiro civil, ao invés de engenheiro agrônomo. Ademais, na equipe de técnicos
contratada pelo perito aludido encontrava-se um engenheiro agrônomo.II - Agravo regimental improvido."A parte requerida, além
de não o fazer em momento adequado, também efetuou depósito judicial, anuindo também com a proposta de honorários do
referido perito. Portanto, não há que se apreciar a tese em questão.Quanto ao pedido de emenda ao laudo pericial para que os
quesitos formulados pelas partes sejam respondidos objetivamente, entendo ser imprescindível para o esclarecimento do conjunto
fático probatório. Assim, defiro a referida pretensão.Oficie-se ao perito, Francisco de Assis Ericeira Neto, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, emende o laudo pericial grafotécnico, respondendo objetivamente aos quesitos constantes dos autos, encaminhando
para tanto a documentação constante das fls. 27/57, as cópias microfilmadas das fls.143/173 ante a inexistência dos originais, bem
como os originais dos termos de assinaturas colhidos em audiência (ff. 273/274).Após a manifestação pericial, intimem-se as
partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que for de direito.Cumpra-se. Intimem-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000350-40.1998.8.10.0022
Ação: ACAO MONITORIA
Autor: SHYDNEY JORGE ROSA
Advogados: JONAS TAVARES DIAS e JOEL DANTAS DOS SANTOS ( OAB /MA4405 )
Réus: JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA
Advogados: RODRIGO LIMA ARAUJO ( OAB/MA 9564 )
Decisão de fl. 150: Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença no tocante ao capítulo dos honorários
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sucumbênciais.Com o trânsito em julgado do acórdão de ff. 89/92, que manteve na íntegra a sentença de ff. 51/52 (f. 94), a qual
julgou improcedente o pedido da parte autora e a condenpu em custas e honorários sucumbênciais, estes arbitrados em 15%
(quinze por cento) do valor da cobrança, o advogado da parte ré formulou pedido de cumprimento de sentença no tocante à verba
honorária, fazendo-a nos próprios autos nos termos do art. 24, §1º, da Lei 8906/1994, apresentando para tanto, o valor atualizado
da dívida (art. 475-R, c/c art. 614, II, ambos do CPC) (ff. 98/101). Intimada, por seu advogado (f. 114), para realizar o pagamento
voluntário da dívida, assim não procedeu a parte ré (f. 115), sendo realizada penhora on line em suas contas bancárias, resultando
em bloqueio de R$ 29,46, do qual foi lavrado termo (ff. 116/119). O advogado da parte ré informou nos autos que os atos de
constrição deveriam ser dirigir contra o patrimônio da parte autora e não da parte ré (f. 120). Intimada a parte autora/executada, por
seu advogado, para no prazo de quinze dias realizar o adimplemento voluntário da dívida, assim não procedeu (ff. 124/125), o que
motivou a realização de penhora on-line em suas contas bancárias, com o bloqueio do valor de R$ 7.056,06, do qual foi lavrado
termo e intimada a parte autora/executada, por sua advogada, que nada impugnou (ff. 126/129).O advogado exequente requereu a
expedição de alvará em relação aos valores bloqueados (f. 147). Eis o relevante. Passo à decidir. Defiro o pedido formulado à f.
147. Expeçam-se alvarás em favor do advogado da parte ré no valor de R$ 7.056,06 (sete mil, cinquenta e seis reais e seis
centavos), bem como à parte ré no valor de R$ 29,46 (vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), este, referente à penhora
lavrada à f. 119.Desde logo, fica intimado o advogado exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a plena
satisfação do crédito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos imediatamente conclusos.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO esta decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ).Expeça-se o respectivo alvará. Intimem-se.
Cumpra-se.
Açailândia, 06 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000446-98.2011.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB/MA 6652 )
Réus: NORILDSON ALVES DA COSTA
Decisão de fls. 46/47: Vistos em correição. Trata-se de pedido de reconsideração da sentença de f. 41, que extinguiu a presente
execução com fundamento no art. 794, II, do CPC. Eis o relevante. Passo a decidir. Assiste razão à parte exequente. A parte
exequente, por sua advogada, com fundamento no art. 267, inciso VIII do CPC, formulou pedido de desistência do presente feito
ao argumento de que renegociou a dívida com a parte executada (ff. 35/36). Contudo, quando foi prolatada sentença (f. 41), esta
extinguiu o feito com fundamento no art. 794, II, do CPC, segundo o qual, a execução deverá ser extinta quando o devedor obtém,
por transação ou qualquer outro meio, a remissão da dívida. Assim, evidente o erro material contido na referida sentença o que
autoriza sua correção pelo órgão prolator mediante requerimento das partes ou até mesmo de ofício, inteligência do art. 463, inciso
I, do CPC. A propósito, a jurisprudência: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE ERRO MATERIAL NA CONTA APRESENTADA PELO CREDOR. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Segundo entendimento desta Corte, o erro material, descrito no art. 463, I, do CPC, não se sujeita aos institutos da preclusão e da
coisa julgada, podendo ser conhecido até de ofício pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 2. Entretanto, na espécie, a
verificação da ocorrência de erro material quanto aos cálculos apresentados pela exequente, importa análise das provas dos autos,
precisamente, do título executivo judicial, providência essa que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial não
conhecido." Desentranhe-se a documentação que acompanha a inicial e entregue à parte exequente mediante recibo nos autos.
Deixo de reconsiderar o pedido de encaminhamento de ofício aos órgãos de restrição ao crédito por não se afigurar tarefa judicial.
Por outro lado, tal pretensão leva a crer que mesmo decorridos mais de um ano desde a prolação da sentença na qual contida a
obrigação - dezembro de 2011 - a parte ré não teria cumprido o provimento no tocante à exclusão do nome do exequente junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores,
particularmente, o STJ , em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo, mesmo que de ofício, estipular multa
cominatória ao obrigado. Diante do exposto, reconsidero parcialmente a sentença de ff. 41 para realizar as seguintes alterações: a)
corrigir a parte dispositiva da sentença, alterando o fundamento da extinção do feito do art. 794, inciso II para o art. 267, VIII,
ambos do CPC; b) determinar o desentranhamento da documentação que acompanha a inicial e entregar à parte exequente
mediante recibo;c) indeferir o pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito e determinar intimação da parte
exequente, para que no prazo de 02 (dois) dias, retire o nome da parte executada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.Por fim, advirta-se a parte exequente que, em caso de descumprimento da
mencionada decisão, sujeitar-se-á às penas cominadas ao crime de desobediência (art. 330, CP). Sirva-se de MANDADO, CARTA
ou OFÍCIO esta decisão (Ofício Circular n.º 11/2009, Gab. - CCJ). Intimem-se.
Açailândia, 11 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000468-88.2013.8.10.0022
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Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: ANA LUCIA DOS SANTOS FEIROSA e JULIA DOS SANTOS FEITOSA
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Réus: ROBERTO DOS SANTOS FEITOSA
Decisão de fls. 23/24: Trata-se de ação de reintegração de posse, de partes as acima mencionadas, em que as autoras alegam
terem sidos violado seus direitos possessórios pela ré em relação ao imóvel descrito na inicial. Junta documentos. Assevera a
inicial que a parte ré seria irmão da primeira parte autora e filho da segunda e teria passado a residir, sob regime de coabitação
familiar em imóvel de propriedade daquela, isso há aproximadamente dois anos.Com o decorrer do tempo, o comportamento
agressivo da parte ré tornou-se cada vez mais acentuado, chegando ao extremo de envenenar suco ingerido pela segunda autora
e ameaçar a atear fogo no imóvel enquanto as autoras dormiam.Tal comportamento, extremamente agressivo, teria obrigado a
segunda autora a abandonar o imóvel e passar a residir com um outro filho. Eis o relevante. Passo à decisão. Concedo a
assistência judiciária requerida. A afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, gera a presunção de hipossuficiência, a qual, no vertente caso, não encontra
nos autos, elementos capazes de ilidi-la.A concessão de medida liminar em sede de interditos possessórios, particularmente, a
reintegração de posse, submete-se ao atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 927 do Código de Processo Civil. Na
espécie, ao que consta dos autos, a posse direta do imóvel estaria vinculada à esfera jurídica da segunda autora através de uma
espécie de comodato junto à primeira autora, possuidora indireta. O esbulho com a consequente perda da posse encontram-se
devidamente comprovado através do boletim de ocorrência (f. 16) e termo de declarações à f. 21, os quais retratam a pratica de
atos de violência e grave ameaça pela parte ré contra a segunda parte autora, sua própria genitora, anciã com 82 anos de idade.
Logo, tendo o esbulho ocorrido em setembro de 2012, fora perpetrado a menos de ano e dia, sendo aplicável o procedimento
especial dedicado às ações possessórias (arts. 920 a 933, CPC).Assim, resta indene de dúvida, a prática de esbulho da parte ré
em desfavor das partes autoras, afetando o exercício da posse indireta da primeira autora e direta da segunda, quando, através da
violência e grave ameaça compeliu aquela a abandonar o imóvel em que residia. Isto posto, e por avaliar como prescindível
qualquer justificação prévia, na forma do art. 928 do CPC, concedo a liminar pretendida a fim de que as partes autoras sejam
reintegradas na posse do imóvel descrito na inicial.Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, que deverá ser
cumprido com moderação, ainda que com o apoio de reforço policial, o que, caso necessário, fica desde já requisitado. Cite-se a
parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e da incidência dos efeitos
previstos no art. 285 do CPC.Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO esta decisão (Ofício Circular, n.º11/2009 - Gab. CGJ).Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 05 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Varar
Respondendo pela 2ª da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000470-92.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: RAIMUNDO MENDES VIEIRA
Advogados: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA ( OAB/MA 7092 )
Réus: BRASIL BORRACHAS E SERVIÇOS LTDA
Advogados: MARCO ANTONIO MENDES PIMENTEL (OAB/MA 7586)
.
Decisão de fl.30: As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de audiência preliminar, razão pela
qual desde logo saneio o processo , fixando o(s) seguinte(s) ponto(s) controvertido(s): a) ausência de força probante dos
documentos que instruem o pedido monitório; e b) existência de obrigação pecuniária da parte ré para com a parte autora.Não
afastando a hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, através do DJE, dos termos da
presente decisão, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de
audiência de instrução e julgamento, indicando as provas que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos
conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Angelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000539-90.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MARIA JOSE SILVA AMORIM
Advogados: SIDNEY ROBSON BARROS COSTA ( OAB/MA 6256 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Decisão de fl. 33: Cite-se a ré, por via postal (art. 222, caput, CPC), a fim de que compareça em audiência - podendo se utilizar de
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preposto, desde que com poderes para transigir (art. 277, §3º, CPC) -, oportunidade em que, caso não haja conciliação, deverá
apresentar defesa, escrita ou oral, por meio de advogado, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos deduzidos na petição
inicial (art. 277, § 2º, CPC). Cientifique-se ainda a ré de que poderá, em sua contestação, apresentar documentos, rol de
testemunhas e, caso pretenda protestar por perícia, fornecer desde logo os quesitos e indicar assistente técnico (art. 278, caput,
CPC).Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 18/04/2013 às 10h30min, no local de costume.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se as partes e seus respectivos
advogados.
Açailândia, 04 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000540-75.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: PEDRO FERREIRA BARROS
Advogados: SIDNEY ROBSON BARROS COSTA ( OAB MA 6256 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DECISAO DE FL. 24: Cite-se a ré, por via postal (art. 222, caput, CPC), a fim de que compareça em audiência - podendo se utilizar
de preposto, desde que com poderes para transigir (art. 277, §3º, CPC) -, oportunidade em que, caso não haja conciliação, deverá
apresentar defesa, escrita ou oral, por meio de advogado, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos deduzidos na petição
inicial (art. 277, § 2º, CPC). Cientifique-se ainda a ré de que poderá, em sua contestação, apresentar documentos, rol de
testemunhas e, caso pretenda protestar por perícia, fornecer desde logo os quesitos e indicar assistente técnico (art. 278, caput,
CPC).Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 18/04/2013 às 11h00min, no local de costume.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se as partes e seus respectivos
advogados.Açailândia, 05 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000542-45.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: TIAGO SANTOS PINHEIRO
Advogados: SIDNEY ROBSON BARROS COSTA ( OAB 6256 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Decisão de fl. 25: Cite-se a ré, por via postal (art. 222, caput, CPC), a fim de que compareça em audiência - podendo se utilizar de
preposto, desde que com poderes para transigir (art. 277, §3º, CPC) -, oportunidade em que, caso não haja conciliação, deverá
apresentar defesa, escrita ou oral, por meio de advogado, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos deduzidos na petição
inicial (art. 277, § 2º, CPC). Cientifique-se ainda a ré de que poderá, em sua contestação, apresentar documentos, rol de
testemunhas e, caso pretenda protestar por perícia, fornecer desde logo os quesitos e indicar assistente técnico (art. 278, caput,
CPC).Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 18/04/2013 às 09h30min, no local de costume.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se as partes e seus respectivos
advogados.
Açailândia, 04 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000566-73.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDNA TAVARES DE SOUSA
Advogados: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS ( OAB 9487 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão de fl. 31: Concedo a assistência judiciária requerida. A afirmação da parte de que não está em condições de pagar as
custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, gera a presunção de hipossuficiência, a
qual, no vertente caso, não encontra nos autos, elementos capazes de ilidi-la. A antecipação de tutela tem seus parâmetros
delineados no art. 273, do CPC. Exige, para sua concessão, que haja prova inequívoca da verossimilhança das alegações
associada a fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou à caracterização do abuso do direito de defesa ou
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manifesto propósito protelatório do réu. Deve ser reversível a qualquer tempo. Em sede de cognição sumária (juízo de
probabilidade) realizada nos autos, tenho como não demonstrada a prova inequívoca do direito alegado. Não vislumbro elementos
que possa se revestir de tal predicativo, pois sequer o instrumento contratual acompanhou a inicial, impedindo o conhecimento das
condições contratadas. Ademais, embora relativizável, vige no direito contratual o princípio do pacta sunt servanda, que impõe as
partes o cumprimento do acordado. A propósito:"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DE
VALORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO ENTENDIMENTO DA CONTROVÉRSIA. 1. Conforme entendimento
do STJ e deste egrégio Tribunal é possível que se impeça a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito,
desde que a parte preencha determinados pressupostos como: a) postular, expressamente, ao juízo, tutela antecipada ou medida
liminar cautelar; b) ajuizamento de ação revisional questionando, no todo ou em parte, o contrato e a dívida, que no caso de
questionamento parcial, seja depositado o montante incontroverso; c) que a causa do pedido de impugnação da dívida tenha sua
verossimilhança demonstrada e esteja amparada em precedentes do STF e do STJ. 2. No caso em tela, verifica-se que o
agravante, discute, na ação revisional, cláusulas contratuais tidas por excessivamente abusivas, dentre elas as que determinam a
incidência de juros. Todavia, a ausência do contrato de financiamento afasta a possibilidade de se aferir a verossimilhança das
alegações. 4. Recurso improvido." Logo, ausentes os requisitos autorizadores, resta impossibilitado o acolhimento da pretensão à
tutela antecipada, não havendo óbice, em futura reapreciação, demonstrados os requisitos necessários à sua concessão.Do
exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Cite-se a parte ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
resposta, inclusive contestação, sob pena de se reputarem verdadeiras as afirmações articuladas na petição inicial (arts. 285, 297
e 319, CPC).Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO este despacho (Ofício Circular n.º 11/2009, Gab. - CCJ).Intimem-se as
partes e seus respectivos advogados.
]
Açailândia/MA, 05 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara respondendo pela 2ª da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000568-43.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDNA TAVARES DE SOUSA
Advogados: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS ( OAB/MA 9487 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão de fl. 71: Concedo a assistência judiciária requerida. A afirmação da parte de que não está em condições de pagar as
custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, gera a presunção de hipossuficiência, a
qual, no vertente caso, não encontra nos autos, elementos capazes de ilidi-la. A antecipação de tutela tem seus parâmetros
delineados no art. 273, do CPC. Exige, para sua concessão, que haja prova inequívoca da verossimilhança das alegações
associada a fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou à caracterização do abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu. Deve ser reversível a qualquer tempo. Em sede de cognição sumária (juízo de
probabilidade) realizada nos autos, tenho como não demonstrada a prova inequívoca do direito alegado. Não vislumbro elementos
que possa se revestir de tal predicativo, pois sequer o instrumento contratual acompanhou a inicial, impedindo o conhecimento das
condições contratadas. Ademais, embora relativizável, vige no direito contratual o princípio do pacta sunt servanda, que impõe as
partes o cumprimento do acordado. A propósito:"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DE
VALORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO ENTENDIMENTO DA CONTROVÉRSIA. 1. Conforme entendimento
do STJ e deste egrégio Tribunal é possível que se impeça a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito,
desde que a parte preencha determinados pressupostos como: a) postular, expressamente, ao juízo, tutela antecipada ou medida
liminar cautelar; b) ajuizamento de ação revisional questionando, no todo ou em parte, o contrato e a dívida, que no caso de
questionamento parcial, seja depositado o montante incontroverso; c) que a causa do pedido de impugnação da dívida tenha sua
verossimilhança demonstrada e esteja amparada em precedentes do STF e do STJ. 2. No caso em tela, verifica-se que o
agravante, discute, na ação revisional, cláusulas contratuais tidas por excessivamente abusivas, dentre elas as que determinam a
incidência de juros. Todavia, a ausência do contrato de financiamento afasta a possibilidade de se aferir a verossimilhança das
alegações. 4. Recurso improvido." Logo, ausentes os requisitos autorizadores, resta impossibilitado o acolhimento da pretensão à
tutela antecipada, não havendo óbice, em futura reapreciação, demonstrados os requisitos necessários à sua concessão.Do
exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Cite-se a parte ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
resposta, inclusive contestação, sob pena de se reputarem verdadeiras as afirmações articuladas na petição inicial (arts. 285, 297
e 319, CPC).Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO este despacho (Ofício Circular n.º 11/2009, Gab. - CCJ).Intimem-se as
partes e seus respectivos advogados.
Açailândia/MA, 05 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000633-72.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB MA 6652 ) LIVIA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA (OAB MA 8103)
Réus: EDVALDO DA SILVA MESQUITA
DECISAO DE FL. 98: Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias - contado da(s) respectiva(s) citação(ões) -,
efetuar(em) o pagamento da dívida, sob pena de lhe(s) serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do valor
da execução (art. 652, CPC).Advirta(m)-se ainda o(s) executado(s) de: a) que, caso pague(m) integralmente a dívida, no prazo de
03 (três) dias, os honorários advocatícios que deverá(ao) pagar ao advogado do exequente serão reduzidos pela metade (art. 652A, parágrafo único, CPC); e b) que dispõe(m), independentemente de penhora (art. 736, CPC), do prazo de 15 (quinze) dias para
oferecer(em) seus embargos à execução, lapso esse contado da data da juntada aos autos do mandado executivo (art. 738,
CPC).Fixo os honorários do advogado do exequente em 10% (dez por cento) do valor da execução (art. 652-A, caput,
CPC).Expeça(m)-se mandado(s) executivo(s), que deverá(ão) ser cumprido(s) observando os arts. 652, §§ 1º e 5º, 653, 654 e 655
do CPC.Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO esta decisão (Ofício Circular, n.º11/2009 - Gab. - CGJ).Açailândia, 05 de
março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000636-90.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANDREZ NERES VITOR
Advogados: SAMIRA VALERIA DAVI DA COSTA ( OAB MA 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
DECISAO DE FL. 18: Cite-se a ré, por via postal (art. 222, caput, CPC), a fim de que compareça em audiência - podendo se utilizar
de preposto, desde que com poderes para transigir (art. 277, §3º, CPC) -, oportunidade em que, caso não haja conciliação, deverá
apresentar defesa, escrita ou oral, por meio de advogado, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos deduzidos na petição
inicial (art. 277, § 2º, CPC). Cientifique-se ainda a ré de que poderá, em sua contestação, apresentar documentos, rol de
testemunhas e, caso pretenda protestar por perícia, fornecer desde logo os quesitos e indicar assistente técnico (art. 278, caput,
CPC).Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 18/04/2013 às 09h00min, no local de costume.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se as partes e seus respectivos
advogados.Açailândia, 04 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000641-15.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSENILSON MODESTO DE MENESES
Advogados: SAMIRA VALERIA DAVI DA COSTA ( OAB MA 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DECISAO de fl. 15: Cite-se a ré, por via postal (art. 222, caput, CPC), a fim de que compareça em audiência - podendo se utilizar
de preposto, desde que com poderes para transigir (art. 277, §3º, CPC) -, oportunidade em que, caso não haja conciliação, deverá
apresentar defesa, escrita ou oral, por meio de advogado, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos deduzidos na petição
inicial (art. 277, § 2º, CPC). Cientifique-se ainda a ré de que poderá, em sua contestação, apresentar documentos, rol de
testemunhas e, caso pretenda protestar por perícia, fornecer desde logo os quesitos e indicar assistente técnico (art. 278, caput,
CPC).Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 18/04/2013 às 10h00min, no local de costume.Sirva-se de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se as partes e seus respectivos
advogados.Açailândia, 04 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000657-03.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO BV FINANCEIRA S/A
Advogados: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES ( OAB PR 19937 )
Réus: FRANCISCA MARLY CARDOSO DE SOUSA
Advogado: DEFENSORIA PUBLICA
DECISAO DE FL. 80: Proferida sentença que julgou improcedente os pleitos contidos na inicial e condenou a parte autora ao
pagamento de honorários sucumbênciais na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ff. 74/75). A parte
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autora, por sua advogada, formulou pedido de desistência da ação (f. 76). Eis o relevante. Passo à decisão. Diante da prolação de
sentença em momento anterior ao pedido de desistência da ação, conheço do pleito como renúncia ao prazo recursal. Não há
óbices legais à renúncia ao prazo recursal por parte da autora, motivo pelo qual, a homologo.Em sendo a parte ré assistida pela
Defensória Pública, a qual tem a prerrogativa de intimação pessoal com entrega dos autos para todos os atos e termos do
processo (art. 5º, §5º, da Lei 1060/50 c/c art. 128, inciso I, da LC 80/94 e jurisprudência do STJ ), determino o encaminhamento
dos autos para que tome ciência da sentença prolatada às ff. 74/75. Intimem-se. Cumpra-se. Açailândia/MA, 07 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia.
Processo nº 0000743-37.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB PR 58647 )
Réus: JACILENE DE OLIVEIRA PINTO
DECISAO DE FL. 37: Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes as acima
mencionadas, formulada ao argumento de que financiamento concedido pelo requerente ao requerido não fora honrado por esse
último. O negócio respectivo constaria de cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária incidente sobre um veículo
automotor. Anexos, documentos.Intimação da parte autora para emendar a petição inicial, trazendo seus atos constitutivos,
regularizando sua representação processual, o que foi satisfeito.Eis o relevante. Passo à decisão.Ao exame da pretensão liminar,
tenho que, em casos como o da espécie, figuram como exigências ao intento as provas documentais do negócio jurídico e da mora
do devedor. Quanto ao negócio jurídico, acha-se comprovado pelo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
envolvendo as partes, o qual ainda retrata a existência de uma dívida da requerida para com o requerente. Já acerca do
inadimplemento contratual e da respectiva notificação ao requerido, faz prova bastante a notificação encaminhada e recebida no
endereço do requerido (ff. 17/18). Satisfeitas, pois, as imposições dos arts. 2°, § 2°, e art. 3°, caput, do Decreto-lei n.° 911/1969,
defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo marca HONDA modelo CG 150 FAN-ESI, modelo 2011, ano de
fabricação 2011, cor PRATA, chassi 9C2KC1670BR535682, que se encontra com o(a) requerido(a), consoante descrito na
inicial.Expeça-se mandado de busca, apreensão e avaliação, a ser cumprido por oficial de justiça, que desde já fica nomeado para
atuar como perito/avaliador, de forma que proceda com a vistoria e avaliação do bem, individualizando-lhe com todas as
características e descrevendo-lhe o estado de conservação. Fica desde já autorizado, se absolutamente necessário, o reforço
policial e arrombamento. Outrossim, autorizo sejam as diligências realizadas fora do expediente forense, conforme o art. 172, § 2°,
do CPC. Em seguida, proceda-se com a entrega do veículo ao requerente, na pessoa de um de seus representantes legais
mencionados na petição inicial, ou a quem for indicado expressamente, devendo, em qualquer hipótese, ser assinado o respectivo
termo de compromisso, na condição de depositário(s) judicial(is) do aludido bem, com a descrição pormenorizada de como
recebeu o veículo.Após a execução da liminar, cite-se a requerida, com a advertência constante do art. 285 do CPC, para,
querendo, em 15 (quinze) dias, oferecer resposta (art. 3º, §3º, Decreto-lei n.º 911/1969). Cientifique-se-lhe também de que lhe
assiste a faculdade de, em 05 (cinco) dias, pagar o total da dívida descrita na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre de ônus (art. 3°, §2°, Decreto-lei n.° 911/1969, com a redação da Lei n.° 10.931/2004). Intimem-se. Cumpra-se.
Sirva-se de MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ). Açailândia, 06 de março de
2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000902-82.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogados: FABIANO COIMBRA BARBOSA ( OAB/RJ 117806 )
Réus: WALDEMAR SEVERO GRANDI
Advogados: DAVI CARPEGIANE DE SOUSA (OAB/MA 9678)
Decisão de fl. 47: Vistos em correição. Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes as
acima mencionadas, formulada ao argumento de que financiamento concedido pelo requerente ao requerido não foi honrado por
esse último. O negócio respectivo constaria de contrato de compra e venda, garantido por alienação fiduciária incidente sobre um
veículo automotor. Anexos, documentos.Concedida liminar de busca e apreensão (f. 15), o veículo não foi apreendido, pois estaria
em outra Comarca (f. 18). Regularmente citada, a parte ré apresentou resposta na forma de contestação (ff. 24/41). Intimado para
se manifestar sobre a contestação, a parte autora manteve-se inerte (f. 46).Eis o relevante. Passo à decisão. Não tendo o veículo
sido apreendido, pois estaria atualmente em outra Comarca, intime-se o requerente, por seu advogado, a fim de que, no prazo de
15 (quinze) dias, peça o que de direito.Transcorrido aquele prazo sem manifestação, intime-se a parte autora, por mandado, para
que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), manifeste interesse na causa, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção
do processo (art. 267, §1º, CPC).Sirva-se de MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009-
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GAB/CGJ).Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândi a
Processo nº 0000983-65.2009.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LENITA DA SILVA SANTOS
Advogados: MARIA IDELTRUDES FREITAS ( OAB/MA 5733 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: BENEDITO NABARRO (OAB/MA )
Decisão de fls. 105/106: Vistos em Correição. A insatisfação frente às decisões contrárias a seu interesse é traço marcante da
natureza humana. O direito como fruto dos anseios sociais não fechou os olhos para essa realidade, colocando a disposição de
seus jurisdicionados um rol significativo de recursos. No entanto, sua utilização está condicionada ao atendimento de pressupostos
específicos atinentes a cada espécie recursal. No caso dos autos, a parte autora se insurge contra sentença proferida por este
Juízo (ff. 82/84) que julgou improcedente o pedido da parte autora. A parte sucumbente manejou recurso de apelação (art. 513,
CPC) contra a referida sentença. O referido recurso está previsto no art. 496, I, sua disciplina encontra-se nos arts. 513 a 521,
todos do Código de Processo Civil. Estabelece o art. 508, ainda do CPC, que o prazo da interpor ou para responder o recurso de
apelação é de 15 (quinze) dias. Quanto ao termo a quo do referido prazo, preconiza o inciso II do art. 506 do CPC, que este fluirá a
partir da intimação das partes, quando a sentença não for proferida em audiência, caso dos autos. Dessa forma, conjugando a
disposição legal com a realidade fática, constatamos que o procurador da parte autora foi intimado via diário eletrônico da decisão
em 05/06/2012 (f. 85). O art. 4º, §4º da Lei 11.419/2006, determina que os prazos processuais em caso de publicação eletrônica
terão início no primeiro dia útil a que seguir ao considerado como data da publicação. Logo, o prazo recursal começou a fluir em
11/06/2012 e foi alcançado pela preclusão em 25/06/2012. A respeito: "PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO DE TURMA OU SEÇÃO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO.
CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO. DISTINÇÕES.- Não se admite mandado de segurança contra decisão judicial
de Turma ou Seção, salvo em casos excepcionais, de ilegalidade manifesta da decisão e impossibilidade de reparação do dano
sofrido pela parte.- Deve-se distinguir a data em que a informação é disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, da data em que
ela é considerada publicada, sendo esta sempre o dia útil seguinte ao daquela. - É irrelevante o horário em que seu deu a
disponibilização da decisão recorrida no Diário da Justiça Eletrônico, vez que sempre é considerado o primeiro dia útil seguinte
como data da efetiva publicação.- Não obstante a publicação eletrônica tenha eliminado a existência física do Diário Oficial, este
continua a circular, mas agora virtualmente, sendo possível consultá-lo na rede mundial de computadores (Internet). A data da
circulação virtual, no entanto, não corresponde à disponibilização da informação, mas sim à da sua publicação, de modo que os
prazos processuais já começam a fluir no primeiro dia útil seguinte. Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução de
mérito." (destaquei) O recurso de apelação foi interposto em 13/07/2012, portanto em data ulterior, à preclusão do prazo recursal,
trazendo como consequência sua intempestividade. Isto posto, diante do não atendimento do pressuposto recursal da
tempestividade, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deixo de receber a presente apelação, nos termos do disposto no
art. 508 do Código de Processo Civil. Intimem-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0001179-06.2007.8.10.0022
Ação: OPOSICAO
Autor: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Advogados: ADAILTON DE MORAIS PESSOA ( OAB/MA 6579 )
Réus: MARIA DE FATIMA SOUZA DA ROCHA e TECNOLOGICA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
Advogados: BERNADETTE BONATTO E SIMONE BONATTO
Decisão de fls. 124/126: Ante o exposto, entendo por bem:a) declarar como nulos todos os atos processuais desde o despacho
saneador de ff. 97 e;b) nomear como curador especial do réu Tecnológica Industrial e Comercial de Máquinas e Equipamentos, a
Defensoria pública do Estado do Maranhão, com fulcro no Artigo 9º, inciso II do CPC e Artigo 3º-A, inciso III da LC 80/94.Intimemse as partes do teor do presente decisum, por meio de seus advogados.Intime-se a Defensoria Pública Estadual, com remessa dos
autos, do teor da presente decisão, para que a mesma apresente defesa do réu Tecnológica Industrial e Comercial de Máquinas e
Equipamentos no prazo legal, a contar da publicação desta.Cumpra-se.
Açailândia/MA, 14 de Março de 2013.
ÂNGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
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Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013

Processo nº 0001922-16.2007.8.10.0022
Ação: ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: FERNANDA NASCIMENTO DE AGUIAR LISBOA
Advogados: IDELMAR MENDES DE SOUSA ( OAB MA 8057 )
Réus: CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO S/A
Advogado: GILBERTO COSTA SOARES (OAB MA 4914)
DECISAO DE FL. 159: Vistos em correição. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de
audiência preliminar, razão pela qual desde logo saneio o processo , fixando os seguintes pontos controvertidos: a) a existência de
vício no medidor de energia elétrica da residência da parte autora; b) a prática de ato ilícito e a responsabilidade civil da parte ré; b)
os danos causados; e c) o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta da parte ré. Não afastando a
hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, dos termos da presente decisão, bem como para,
no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento,
indicando as provas que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.Intime-se. Açailândia, 11 de
março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0002138-40.2008.8.10.0022
Ação: REINTEGRACAO DE POSSE
Autor: CEMEL- CARROCERIAS E ESTRADOS MECÂNICOS MELO LTDA e SILVIA CRIZOSTIMO ESTAVÃO
Advogados: CARLOS MAGNO MIRANDA COSTA ( OAB MA 8594 )
Réus: ANIRTES SOUSA SÁ
Advogado: DERNIVAL GUIMARÃES DE SOUSA (OAB MA 3882)
DECISAO DE FL. 197: Trata-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Trânsito em julgado do
acórdão (ff. 182/192), que manteve incólume a sentença de ff. 131/135, que julgou procedente a ação e determinou a reintegração
do imóvel descrito na inicial em favor da parte autora, vieram os autos conclusos.Eis o relevante. Passo à decisão. Cumpra-se a
parte final da sentença de ff. 131/135. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprido com
moderação, ainda que com o apoio de reforço policial, o que, caso necessário, fica desde já requisitado.Antes do cumprimento da
reintegração, deve a parte ré ser intimada para efetuar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Intimemse. Cumpra-se. Açailândia, 07 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0002273-13.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogados: LUCIO DA SILVA FARIAS (OAB/MA 11367) e YASMIN GUTERRES RIO BRANCO (OAB/MA 10967)
Réus: JOSE BARBOSA DOS SANTOS
Decisão de fl. 87: Vistos em correição. Compulsando os autos, verifico que foi prolatada sentença em 13 de agosto de 2012 (ff.
74/75), a qual foi publicada em vinte e três de novembro de 2012 (f. 86). Estabelece o art. 463 do CPC, que após a publicação da
sentença o juiz somente poderá alterá-la para corrigir erros materiais, o que pode ser feito de ofício ou, por meio de embargos de
declaração, este, a cargo das partes.Logo, este Juízo exauriu a jurisdição em primeiro grau, motivo pelo qual, deixo de conhecer
das petições de ff. 76/78 , 79/81 e 83. Certifique a Secretaria Judicial acerca de eventual trânsito em julgado. Após, não havendo
verbas sucumbênciais passíveis de execução, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se.
Açailândia, 11 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0002322-93.2008.8.10.0022
Ação: INDENIZACAO SIMPLES
Autor: ABRAO VITOR SANTANA e MARIA MADALENA LOPES SANTANA
Advogados: JUAREZ RODRIGUES TARAO ( OAB/MA 6166 )
Réus: ANTONIO GOMES DA SILVA e VICENTE GOMES DA SILVA
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Decisão de fl. 161: Considerando o transcurso de tempo desde a petição protocolada em março de 2010 (ff. 157/158), determino a
intimação da parte autora, por seu advogado, para que no prazo de dez dias, informe a atual situação fática envolvendo as partes
e requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se.
Açailândia, 07 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara de Açailândia
Processo nº 0002650-28.2005.8.10.0022
Ação: REINTEGRACAO DE POSSE
Autor: ADRIANA FERNANDES DA ROCHA e ARILDO FERNANDES DA ROCHA e ARILSON FERNANDES DA ROCHA e
ELIZANI FERNANDES DA ROCHA
Advogados: KASSIO RONALDO B. SILVA ( OAB 6838 ) e KASSIO RONALDO B. SILVA ( OAB 6838 ) e KASSIO RONALDO
B. SILVA ( OAB 6838 ) e KASSIO RONALDO B. SILVA ( OAB 6838 )
Réus: EXPEDITA FERNANDES DA ROCHA e GILBERTO EMIDIO DA ROCHA
Decisão de fls. 187/188: Do cotejo dos autos, em especial da documentação acostada às ffs. 174, depreendo que a Sra Adriana
Fernandes da Rocha, então integrante do polo ativo da presente demanda veio a falecer em 30 de outubro de 2006, não tendo
sido feita a suspensão do feito até a intimação do espólio sobre o interesse no prosseguimento do feito.O código de Processo Civil
determina em seu Artigo 265, inciso I, que em caso de suspensão ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de
seu representante legal, ou de seu curador, deve-se proceder à imediata suspensão do feito, in verbis:Art. 265. Suspende-se o
processo:I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu
procurador;...A não observância de tal preceito, constitui vício procedimental insanável, haja vista que, estar-se diante de um caso
de ausência de capacidade processual e de capacidade postulatória por parte do procurador da autora, sendo imprescindível a
intimação dos herdeiros da parte falecida, para que estes demonstrem interesse no seguimento do feito.Nesse sentido já entendeu
o TJDFT:APELAÇÃO - DISTRITO FEDERAL - UTI - DESPESAS HOSPITALARES - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA EXTINÇÃO - SUSPENSÃO - INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. 1 - A morte do autor
não enseja a extinção, mas sim a suspensão do processo para que os sucessores manifestem interesse no prosseguimento do
feito ou não. 2 - Não se dando a intimação dos sucessores para demonstrarem ou não interesse no prosseguimento do feito, e
sendo ele sentenciado, impõe-se a cassação da sentença 4 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Processo nº
2010.01.1.133518-4 (551735), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado Luciano Moreira Vasconcellos. maioria, DJe
01.12.2011).Trata-se ainda de medida que visa garantir a legalidade e a garantia dos direitos herdeiros legalmente instituídos da
de cujus em eventual processo de inventário e partilha.Isto posto, saneio o feito suspendendo-o pelo prazo de (03) três meses a
contar da data da publicação da presente decisão.Intimem-se os herdeiros da parte autora, na pessoa do espólio de Adriana
Fernandes da Rocha, por meio de edital para que se manifestem nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.Sem manifestação do
espólio da parte falecida no prazo acima, venham-se os autos conclusos para decisão.
Açailândia (MA), 14 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0002816-16.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogados: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA ( OAB 151056 )
Réus: MARIA DO DESTERRO FLORENTINO PEREIRA
Decisão de fl. 179: Vistos em correição. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, constato que foi encaminhada carta de
citação ao endereço da parte ré constante da inicial. Verifico ainda, que a correspondência não obstante encaminhada para o
endereço indicado na exordial, foi recebida por terceira pessoa, que não a parte ré (f. 177). As citações de pessoas físicas
realizadas através dos correios não se aperfeiçoam com a mera entrega da carta registrada no endereço da parte ré, exigindo-se
que sua assinatura seja aposta no mencionado documento. No sentido, o TJMA: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO.I - A validade da citação de pessoa
física pelos Correios não se perfaz com a entrega da carta registrada no endereço do réu, pois é necessária a assinatura da parte
litigante.II - A citação válida é essencial ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa." Assim, de modo a evitar
futura alegação de nulidade, torno sem efeito o ato citatório realizado através dos correios (ff. 76/177) e determino a intimação da
parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito.Transcorrido aquele prazo sem manifestação, intime-se a
parte autora, por mandado, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), manifeste interesse na causa, requerendo o que for
de direito, sob pena de extinção do processo (art. 267, §1º, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.
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Açailândia, 11 de março de 2013.

Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0002880-94.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Advogados: BENEDITO NABARRO ( OAB/MA 3796A )
Réus: MARIA DA LUZ RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO
Decisão de fl. 61: Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Determinada a
intimação pessoal da parte ré/executada para realizar o pagamento voluntário da condenação imposta pela sentença de f. 38, o
oficial de justiça vinculado ao feito certificou nos autos o falecimento daquela juntando cópia da certidão de óbito (f. 56). Eis o
relevante. Passo à decisão. O falecimento de quaisquer da partes faz surgir no processo óbice ao seu prosseguimento ante a
necessidade de realização de substituição processual pelo seu espólio ou sucessores (art. 43, CPC). Nessas hipóteses o feito
deve ser suspenso (art. 265, inciso I, CPC), a fim de que seja realizado o processo de habilitação (arts. 1055 a 1062, CPC). A
habilitação poderá ocorrer de forma incidental, nos próprios autos, independente de sentença, desde que trate-se das hipóteses
contempladas nos incisos do art. 1060 do CPC, o que não é o caso dos autos. Destarte, suspendo o curso do processo pelo prazo
de 60 (sessenta) dias e determino a intimação da parte autora/exequente para, se assim pretender, formular, no prazo da
suspensão, em petição autônoma, observado os requisitos do art. 282 do CPC, o pedido de habilitação do espólio de Maria da Luz
Rodrigues da Silva Carneiro. Findo o prazo de suspensão, com ou sem manifestação, certifique e façam os autos conclusos para
deliberações.Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO esta decisão (Ofício Circular, n.º11/2009 - Gab. - CGJ).Publique-se.
Intimem-se.
Açailândia, 11 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0003023-83.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Advogados: BENEDITO NABARRO ( OAB/MA 3796A )
Réus: NATALE LIMA AMARINO e W L DIAS SILVA
Advogados: MARCELO OLIVEIRA LIMA (OAB/MA 7822)
Decisão de fl. 96: As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de audiência preliminar, razão
pela qual desde logo saneio o processo , fixando o(s) seguinte(s) ponto(s) controvertido(s): a) ausência de força probante dos
documentos que instruem o pedido monitório; e b) existência de obrigação pecuniária da parte ré para com a parte autora.Não
afastando a hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, através do DJE, dos termos da
presente decisão, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de
audiência de instrução e julgamento, indicando as provas que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos
conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª
Processo nº 0003103-18.2008.8.10.0022
Ação: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO
Autor: KELLENN CHRISTIAN SORVOS
Advogados: VITOR HUGO SORVOS ( OAB/MA 8771 )
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: BENEDITO NABARRO
Decisão de fl. 122: Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos tempestivamente pela parte autora, sob
o argumento de que a sentença de ff. 109/110 foi omissa quanto à estipulação de astreintes.A parte ré se manifestação sobre
embargos (ff. 113/115). Eis o relevante. Passo à decisão. Dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil que cabem embargos de
declaração com o objetivo de sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes em decisão judicial.Não há na
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sentença prolatada à ff. 109/10, vícios a serem sanados. A conseqüência processual do desatendimento da ordem judicial de
exibição de documentos (arts. 355 a 363, CPC) é o surgimento da presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento
ou da coisa, a parte pretendia provar, sendo incabível a cominação de astreintes. A propósito, a súmula 372 do STJ:Na ação de
exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.Logo, ausente a omissão apontada pela parte autora,
conheço dos embargos em comento, mas rejeito-os.Intimem-se.
Açailândia, 13 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª da Comarca de Açailândia
Processo nº 0003244-95.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: BRUNO JOSE DE FREITAS BORGES ( OAB/MA 8824 )
Réus: BRUNO CAMPOS DE ARAUJO
Decisão de fl. 58: Intimada, por seu advogado, via diário de justiça eletrônico, em 15/02/2013 (f. 38), da sentença (ff. 36/37) que
extinguiu o processo sem análise de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial (art. 267, I, CPC), a parte ré
apresentou recurso de apelação em 06/03/2013 (ff. 39/55). O prazo legal para interpor o mencionado recurso é de 15 (quinze) dias,
contados do seguinte à publicação da sentença no diário de justiça eletrônico - Dje - (art. 508, c/c art. 237, parágrafo único do CPC
e art. 4º, §4º, da Lei 11.419/2006). Assim, o prazo se findou em 04/03/2013, portanto, quando já ultrapassado o prazo legal. A
tempestividade é modalidade de pressuposto objetivo inerente a toda e qualquer modalidade recursal, constituindo-se matéria de
ordem pública. A propósito, a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT
611/155 - RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte
sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente. A tempestividade - que se
qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal - constitui matéria de ordem pública, passível, por
isso mesmo, de conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte
recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto." Isto posto, diante
do não atendimento do pressuposto recursal da tempestividade, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deixo de receber
a presente apelação, nos termos do disposto no art. 508 do Código de Processo Civil. Após, o transito em julgado, arquivem-se os
presentes autos, com baixa na Distribuição. Intimem-se.
Açailândia, 08 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0003393-91.2012.8.10.0022
Ação: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
Autor: E. SAMPAIO DE SOUZA & CIA LTDA e EUDEMBERTO SAMPAIO DE SOUZA e TASSIA CRISTIANNY VAZ GOMES
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Réus: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Decisão de fl. 17: Vistos em correição...As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de audiência
preliminar, razão pela qual desde logo saneio o processo , fixando os seguintes pontos controvertidos: a) a ausência de certeza,
liquidez e exigibilidade do título executivo; b) ausência do título executivo; c) desnaturação do título executivo por não constar
autonomia e abstratividade; d) pagamento; e) cumulação indevida de execuções; e f) inexistência de novação.Ademais, não
afastando a hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, através do DJE, dos termos da
presente decisão, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de
audiência de instrução e julgamento, indicando as provas que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos
conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia (MA), 14 de março de 2013
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013
Processo nº 0003414-67.2012.8.10.0022
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Ação: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
Autor: JOAO ANGELO DE ANDRADE
Advogados: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS ( OAB/MA 9487 )
Réus: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Decisão de fl. 54: Vistos em correição...As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de audiência
preliminar, razão pela qual desde logo saneio o processo , fixando os seguintes pontos controvertidos: a) a ausência de certeza,
liquidez e exigibilidade do título executivo; b) ausência do título executivo; c) desnaturação do título executivo por não constar
autonomia e abstratividade; d) pagamento; e) cumulação indevida de execuções; e f) inexistência de novação.Ademais, não
afastando a hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, através do DJE, dos termos da
presente decisão, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de
audiência de instrução e julgamento, indicando as provas que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos
conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia (MA), 14 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0003860-41.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: R Q CARNEIRO
Advogados: ANTONIO MALAQUIAS CHAVES JUNIOR ( OAB/MA 8290 )
Réus: FERGUMAR - FERRO GUSA DO MARANHAO
Advogados: LUCIANO DUARTE DAL POZZOLO (OAB/MG 108113)
Decisão de fl. 100: Vistos em correição. Com supedâneo no art. 398 do CPC, intime-se a parte ré, por seu advogado, para no
prazo de cinco dias, se manifestar sobre a documentação juntada às ff. 87/90 e 94/96, bem como a parte autora, por seu
advogado, para em igual prazo, se manifestar sobre a documentação de ff. 75/86.Decorrido o respectivo prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Açailândia-MA, 11 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0005677-09.2011.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: KALNIES HERALIEOPOLIS RODRIGUES
Advogados: ELIAS DA SILVA DINIZ ( OAB/MA 3981 )
Réus: CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO S/A
Advogados: GILBERTO COSTA SOARES (OAB/MA 4914) e FABRIZIO LUCIANO PESTANA AROUCHE (OAB/MA 5948)
Decisão de fls. 110/111: Trata-se de ação indenizatória por danos morais, de partes as acima mencionadas, sob alegação de que
a requerida teria cobrado débito indevido da requerente em razão de irregularidades em unidade consumidora, inclusive
suspendendo seu fornecimento de energia. Fato este, que ensejou ação declaratória de inexistência de débito que fora julgada
procedente pelo Juízo da 1ª Vara desta comarca. Anexos, documentos. A requerente formulou pedido de assistência judiciária, que
fora deferido (ff. 74).A parte requerida apresentou contestação tempestiva (ff. 78/94), argumentando, em sede de preliminar,
litispendência com os autos de nº 3131-83.2008.8.10.0022, e quanto ao mérito, a inexistência do dano moral.A requerida impugnou
a assistência judiciária concedida à requerente, no próprio corpo da contestação (ff. 79/80).Réplica às fls. 99/105.Requerimento de
juntada de substabelecimento (ff. 108/109).Eis o relevante. Quanto à impugnação do pedido de assistência judiciária, formulada
como preliminar de contestação, deixo de conhecer do pedido vez que formulado no corpo da contestação, quando deveria ser em
petição individualizada, conforme os arts. 6º e 7º da Lei 1060/1950. Nesse sentido, o entendimento dos tribunais: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita inserida como preliminar da contestação - Inadmissibilidade - Meio
inadequado - Indeferimento- Possibilidade - Previsão legal para processamento em autos apartados (Lei nº 1.060/50, art. 4o, § 2o).
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. "A respeito da preliminar de litispendência, aplica-se nas hipóteses dos §§ 2º do art.
301, do CPC, quando ocorre a tríplice identidade entre ações em curso, tendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.Os processos constantes da arguição de litispendência apresentam pedidos diversos, vez que não há para
confundir pedido de declaração de inexistência de débito com pedido indenizatório por dano moral. Portanto, indefiro a referida
pretensão.Ainda atento quanto às similaridades das ações, ressalta-se que, mesmo por conexão, não cabe a reunião dos autos a
um único Juízo, em razão de já ter sido proferido julgamento no primeiro destes, conforme entendimento sumulado pelo STJ:"A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (STJ Súmula nº 235 - 01/02/2000 - DJ 10.02.2000)As
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circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação em sede de audiência preliminar, razão pela qual desde logo
saneio o processo , fixando o seguinte ponto controvertido: a existência de dano moral ao requerente.Não afastando a hipótese de
julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados, dos termos da presente decisão, bem como para, no prazo de
05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, indicando as provas
que pretendem produzir.Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000465-27.1999.8.10.0022
Ação: PRECEITO COMINATORIO
Autor: CIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE
Advogados: ALTAIR JOSÉ DAMASCENO ( OAB MA 3416A )
Réus: CARMEM REGINA APARECIDA DA SILVA e WALMIR ALVES DA SILVA JUNIOR
Advogado: FRANCISCO BARBOSA BANDEIRA (OAB MA 3397)
DESPACHO DE FL. 68: Vistos em correição...Intime-se a parte autora através de seu advogado, para que, promova o que for
necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, após o que, caso o mesmo não se manifeste, intime-se pessoalmente a parte autora, para
que promova no prazo de 48 (quarenta oito) horas, sob pena de extinção do feito, nos termos do Artigo 267, inciso III, §1º, do
Código de Processo Civil.Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Açailândia(MA), 14 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000611-77.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: MEIDA MIRANDA FONSECA
Advogados: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS ( OAB MA 9487 )
Réus: M VIANA DOS SANTOS
DESPACHO DE FL. 13: Custas Recolhidas (ff. 11).Cite-se a parte ré, assinalando-lhe prazo de 15 (quinze) dias para: a)
pagamento espontâneo da dívida, hipótese essa em que ficará isenta das custas processuais e honorários advocatícios (art.
1.102c, § 1º, do CPC); ou b) oferecer embargos, independente de prévia segurança do Juízo, que suspenderão a eficácia do
mandado inicial, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o título executivo.Sirva-se de MANDADO, CARTA ou OFÍCIO este
despacho (Ofício Circular, n.º11/2009 - Gab. - CGJ).Açailândia, 05 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000812-69.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogados: RAQUEL ZANETTI R. DE SALLES ( OAB MA 11703 )
Réus: LARENNA CANDIDO DE SOUZA
DESPACHO DE FL. 19: Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes as acima
mencionadas, formulada ao argumento de que a parte ré estaria inadimplente quanto às obrigações pactuadas com a parte autora.
O negócio respectivo constaria de contrato particular, garantido por alienação fiduciária incidente sobre um veículo automotor.
Anexos, documentos.Custas Recolhidas (f. 05) Eis o relevante. Passo a decidir.As pessoas jurídicas serão representadas em
Juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores (art. 12, VI,
do CPC). Cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, qualificada
pela doutrina e jurisprudência como pressuposto processual de validade.No vertente caso, observo que não acompanhou a inicial
a ata de assembléia, estatuto ou contrato social, documentos indispensáveis para aferição da regularidade de sua representação
processual.Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos os documentos precitados, sob
pena de indeferimento da inicial (arts. 283 c/c 284, ambos do CPC).Transcorrido o prazo, sanadas ou não as irregularidades,
venham os autos imediatamente conclusos.Sirva-se de MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º
11/2009-GAB/CGJ). Intimem-se. Cumpra-se. Açailândia, 13 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
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Processo nº 0000836-97.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORE CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB/MA 7248 )
Réus: SEBASTIAO CLEYTON ALVES DE SOUSA
Despacho de fl. 19: Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes as acima mencionadas,
formulada ao argumento de que financiamento concedido pela requerente ao requerido não fora honrado por esse último. O
negócio respectivo constaria de contrato particular de financiamento. Anexos, documentos.Eis o relevante. Passo a decidir.As
pessoas jurídicas serão representadas em Juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os
designando, por seus diretores (art. 12, VI, do CPC). Cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício a
qualquer tempo e grau de jurisdição, qualificada pela doutrina e jurisprudência como pressuposto processual de validade.No
vertente caso, observo que não acompanharam a inicial os atos constitutivos, estatuto ou contrato social, documentos
indispensáveis para aferição da regularidade de sua representação processual.Ainda, a parte autora aduz que o objeto do
financiamento teria sido dado como garantia fiduciária, no entanto, analisando o contrato de financiamento acostado às ff. 09/10,
observa-se inexistente cláusula expressa instituidora de tal garantia.Dessa forma, intime-se a requerente para no prazo de 10 (dez)
dias juntar aos autos os documentos precitados, bem como o contrato com cláusula de garantia de alienação fiduciária, sob pena
de indeferimento da inicial (arts. 283 c/c 284, ambos do CPC).Transcorrido o prazo, sanadas ou não as irregularidades, venham os
autos imediatamente conclusos.Sirva-se de MANDADO, CARTA e OFÍCIO a presente decisão (Ofício Circular n.º 11/2009GAB/CGJ). Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 15 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000839-28.2008.8.10.0022
Ação: ACAO ANULATORIA DE ATO
Autor: MARIA DE FATIMA DO VALE MENDONÇA
Advogados: DERNIVAL GUIMARÃES DE SOUZA ( OAB MA 3882 )
Réus: BANCO MERCANTIL FINASA S/A
Advogado: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB MA 9588)
Despacho de fl. 280: Trata-se de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença.A sentença que julgou procedentes os
pedidos contidos na petição inicial, anulando o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como condenando à parte ré a
efetuar o pagamento dos valores ali indicados a título de danos morais (ff. 166/170), transitou livremente em julgado (f. 279).A
parte exequente requereu o cumprimento da sentença apresentando demonstrativo atualizado da dívida (ff. 273/277).Intime-se a
executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor atualizado da condenação, sob pena de
incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (art. 475-J, CPC).Não realizado o pagamento da dívida naquele prazo
ou não encontrada a parte executada, expeçam-se mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, in fine, CPC). Procedida a
penhora e a avaliação, intime-se a parte executada - na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), ou pessoalmente, caso não
disponham de advogado constituído nos autos - para: a) tomar conhecimento do respectivo auto; e b) querendo, no prazo de 15
(quinze) dias, oferecerem impugnação (art. 475-J, §1º, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.Açailândia/MA, 12 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de AçailândiaRespondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0001309-20.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652 )
Réus: ASSOCIAÇAO DOS MORADORES RURAL DA VILA NOVA VITORIA e IRAN MARQUES DE OLIVEIRA
Despacho de fl. 69: Vistos em Correição.Defiro o pedido da parte exequente (f. 66), concedo o prazo de 20 (vinte dias) para que
este informe o novo endereço da parte executado Iran Marques de Oliveira.Intimem-se.Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, 12 de março de 2013.
Angelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara Vara
Processo nº 0001383-74.2012.8.10.0022
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Réus: CONCELL - CONSTRUTORA CAMILLO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogados: MICHELINE DIAS XAVIER (OAB/MA 2447-E)
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Despacho de fl. 94: Trata-se ação monitória em fase de cumprimento de sentença.A sentença que julgou procedentes os pedidos
contidos na petição inicial, condenando as partes rés ao pagamento dos valores ali indicados (f. 29), transitou livremente em
julgado. A parte autora requereu o cumprimento da sentença apresentando demonstrativo atualizado da dívida (ff. 77/85).Intime-se
a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor atualizado da condenação, sob
pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (art. 475-J, CPC).Não realizado o pagamento da dívida
naquele prazo ou não encontrada a parte executada, expeçam-se mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, in fine,
CPC). Procedida a penhora e a avaliação, intime-se a parte executada - na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), ou pessoalmente,
caso não disponham de advogado constituído nos autos - para: a) tomar conhecimento do respectivo auto; e b) querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, oferecerem impugnação (art. 475-J, §1º, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia/MA, 13 de março de 2013.
Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0003273-87.2008.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ARMINDO JOSE DE FREITAS
Advogados: JONAS TAVARES DIAS ( OAB MA 4397 )
Réus: ELIAS GARCIA DE SOUSA
Advogado: ROBERTO MONGELOS W JUNIOR (OAB MA 7497)
DESPACHO DE FL. 150: Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 10/04/2013, às 09h00min, a ser realizada no
local de costume.Intimem-se as partes, advertindo-as de que deverão comparecer à audiência, sob pena de confissão (art. 343,
§2º, CPC).Intimem-se ainda as partes, por seus advogados, para que: a) apresentem seus róis de testemunhas 10 (dez) dias antes
da data designada para a audiência; e b) indiquem se apresentação das testemunhas em banca ou se haverá necessidade de
intimá-las (art. 412, CPC).Intimem-se.Açailândia (MA), 07 de março de 2013.
Angelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia Respondendo pela 2ª
Processo nº 0003699-60.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB/MA 6652 )
Réus: KLEYTON MONTHELEE CRUZ SOUZA e W V DA SILVA COMERCIO - ME
Despacho de fl. 93: Requer a parte embargante a procedência dos presentes embargos, com ulterior suspensão dos efeitos da
execução, ante à insuficiência de bens executáveis.Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias
(Artigo 1.102-C c/c Artigo 1.102-b) acerca dos embargos monitórios opostos pelo embargante.Com, ou sem, manifestação do
embargado, retornem-se os autos conclusos para sentença/decisão.Cumpra-se.
Açailândia (MA), 14 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0004026-05.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
Autor: MARIA LEOPOLDINA MELO DOS REIS
Advogados: ROBERTA PEREIRA SILVA ( OAB/MA 8039 )
Despacho de fl. 28: Defiro o pedido de ff. 25/26.Intime-se a parte, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias: a) indique, caso existentes, os demais interessados em integrar esta ação, qualificando-os; b) junte aos autos declaração
referente a pretensão desta ação, em consonância ou não, dos herdeiros maiores e capazes, salvo justificada impossibilidade; c)
informe dados da filha identificada como "Mariah Ruth".Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia/MA, 13 de março de 2013.
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Ângelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara
Processo nº 0000118-37.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ELISDONIO DE SOUSA ARAUJO
Advogados: ROBERTO LUIS CARON (OAB/MA 3722)
Réus: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogados: PANMALLA CARNEIRO MOREIRA BACELLAR (OAB/MA 9480)
Sentença de fl 90: Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença no tocante ao capítulo dos honorários
sucumbênciais realizado nos mesmos autos em que atuou o advogado (art. 24, §1º, da Lei 8906/1994).Com o trânsito em julgado
da sentença de ff. 75/77, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistentes os empréstimos indicados na
inicial e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a títulos de honorários sucumbênciais (f. 81), foi realizado
o adimplemento voluntário da obrigação (ff. 81/84). O advogado da parte autora, informou nos autos o cumprimento, pela parte ré,
das disposições contidas na sentença, requerendo a expedição de alvará em relação aos valores depositados (f. 88)É o relatório.
Passo à decisão.A parte autora, por seu advogado, informou o cumprimento integral das disposições contidas na sentença de ff.
75/77. Diante do exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença com a plena satisfação do crédito, nos termos dos arts 475-R,
c/c, 794, inciso I, ambos do CPC, determinado, em consequência, a necessária baixa.No ensejo, defiro o pedido do advogado da
parte autora, formulado à f. 88, determinando a expedição de alvará em seu nome na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais),
além de acréscimos legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na
Distribuição.
Açailândia, 07 de fevereiro de 2013.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000214-23.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO FINASA BMC S/A
Advogados: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA ( OAB SP 157875 )
Réus: ROBERIA DE SOUSA DINOA
SENTENÇA DE FL. 73/74: Trata-se de ação autônoma de busca e apreensão, com pedido de liminar e de partes as acima
mencionadas, formulada ao argumento de que financiamento concedido pelo requerente a requerida não foi honrada por essa
última. O negócio respectivo constaria de cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária incidente sobre veículo.
Anexos, documentos. Indeferido o pedido liminar (ff. 30/31).A parte ré não foi localizada para citação (f. 34). A parte autora, por seu
advogado, requereu o deferimento de bloqueio no registro do veículo junto aos órgãos competentes (f. 39), no que foi deferido e
cumprido (ff. 50 e 53/54). A parte autora, por seu advogado, por duas vezes, requereu a suspensão do feito (ff. 57 e 61).A parte
autora, por seu advogado, via fax, informou que a parte ré realizou a quitação da dívida e requereu a extinção do feito (f. 63).
Certificado nos autos, que a parte autora, através de seu esposo, requereu a juntada aos autos de cópia da comprovação de
quitação da dívida (ff. 66 e 68/69).A parte autora, por seu advogado, via fax, ratificou a petição de f. 63, informando a quitação da
dívida e informando o número de rastreamento através dos correios em relação ao encaminhamento da petição (f. 67). A
Secretária Judicial vinculada a este juízo, certificou nos autos que mantido contato telefônico junto ao escritório de advocacia que
representa a parte autora, obteve, através da Dra. Ana Carolina, a ratificação do teor das petições de ff. 63 e 67, a qual informou a
quitação integral da dívida, não havendo mais débito entre as partes (f. 72). Eis o relevante. Passo à decisão.A parte autora, por
seu advogado, contando com poderes especiais para desistir, conforme se depreende à vista da procuração de ff. 09/10 e do
substabelecimento de f. 12, formulou pedido de desistência da demanda, encaminhando a petição via-fax. Posteriormente, a parte
autora ratificou o pedido, novamente via-fax, encaminhando inclusive o número de rastreamento junto aos correios do original da
petição. A Secretária Judicial vinculada ao feito, certificou nos autos, que mantido contato telefônico junto ao escritório de
advocacia que assiste a parte autora, a qual ratificou o teor das petições anteriores, reafirmando o cumprimento da obrigação pela
parte ré (f. 72). Prescreve o art. 3º da Lei 9.800/99, a possibilidade dos juízes à vista das transmissões efetuadas na forma nela
estabelecida, a prática de atos de sua competência.Inaplicável a disposição contida no §4º do art. 267, do CPC, que a parte ré
ainda não havia sido integrada à lide através de sua citação. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação e
extingo o processo sem análise de mérito, com fundamento no art. 267, VII, do CPC.Custas ex-lege. Sem condenação em
honorários sucumbênciais, vez que a parte ré não possui advogado constituído nos autos.Oficie-se de imediato ao DETRAN/MA
requerendo a desconstituição do bloqueio informado às ff. 53/55. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Açailândia, 13 de março de 2013.
Angelo Antonio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª VaraRespondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
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Processo nº 0000265-20.1999.8.10.0022
Ação: ACAO DE COBRANCA
Autor: ADOLFO BARBOSA BARROS e DARCY ALVES LIMA e FRANCISCO SOARES LIMA e FRANCISCO TORRES e
GENESIO CARDOSO FERREIRA e JOAO DE DEUS LIMA DE SOUSA FILHO e JOSE RAIMUNDO SILVA ALMEIDA e
MANOEL DA SILVA LIMA
Advogados: IVAN IRINEU PIFFER ( OAB MA 3972A )
Réus: SIDERURGICA DO MARANHAO S/A
Advogados: ALTAIR JOÉ DAMACESNO ( OAB MA 3416A )
SENTENÇA DE FL. 274: Com o trânsito em julgado do acórdão de ff. 165/179, que reformou a sentença do juiz de base (ff.
130/135), reconhecendo a existência de vínculo contratual entre as partes e condenando a parte ré ao pagamento de valores
decorrentes de prestação de serviços de transportes, os autos foram baixados e recebidos neste Juízo (ff. 268 e 270). As partes,
por seus advogados, entabularam acordo e submeteram a este Juízo para fins de homologação (ff. 271/272).Eis o relevante.
Passo à decisão.As partes, por seus advogados, entabularam acordo nos termos constantes às ff. 271/272 e requereram sua
homologação judicial.Não há impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos da transação.As partes
dispõem de capacidade civil plena e estão devidamente representadas por advogados com poderes para transigirem.Do exposto,
homologo o acordo entabulado entre as partes às fls. 271/272 e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de
mérito nos termos do art. 269, III, do CPC. Custas ex lege. Honorários nos termos do acordo.Transitada em julgado, aguardem-se
06 (seis) meses, após o que, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe (art. 475-J, §5º,
CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Açailândia, 08 de março de 2013.
Ângelo Antônio Alencar dos Santos
Juiz de Direito da 1ª VaraRespondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia
Processo nº 0000578-87.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: RANILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Sentença de fls. 15/16: Trata-se de pedido formulado por Ranilson Pinheiro de Oliveira, já qualificado nos autos em epígrafe,
alegando em apertada síntese que; a) no ato do seu registro civil de casamento, consta que o autor nasceu no estado do Rio
Grande do Norte sem especificar o município em que se deu seu nascimento, que seria o município de Mossoró/RN, conforme se
depreende dos seus demais documentos civis; b) requer assim, a retificação da certidão de casamento, para que conste como
local de nascimento, o município de Mossoró/RN.Certidão de casamento da parte autora às ffs. 09.RG, Título eleitoral, CPF e
certificado de dispensa do requerente às ffs. 07/08.Parecer ministerial, pugnando pela procedência do feito às ffs. 13.Eis o que
cumpria relatar. Passo a decidir.Sem necessidade de audiência de justificação, posto estarem os autos prontos para prolação de
sentença.Nos termos do Artigo 109 da Lei 6.015/73, o requerente poderá requerer que se supra, ou retifique assentamento no
registro civil, desde que, robustamente fundamentado, guardando-lhe assim direito a ter o presente feito apreciado pelo
judiciário.Evidente que, o Artigo 70, 1º, da Lei 6.015/73, determina que constará da certidão de casamento os nomes, prenomes,
nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão, domicilio e residência atual dos cônjuges, in verbis:Art. 70 Do matrimônio,
logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo
exarados: 1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos
cônjuges;...Afirma o autor que, em sua certidão de casamento é omissa quanto ao local de nascimento do mesmo, quando em
verdade, o local de nascimento do mesmo é o município de Mossoró/RN.Trouxe aos autos um grande lastro de elementos
probatórios que, fundamentam seu pedido; tais como RG, CPF, Titulo de Eleitor e Certificado de dispensa do exército, onde, em
todos eles constam como local de nascimento o município de Mossoró/RN.A pretensão autoral merece acolhida, nos termos do
parecer ministerial, posto que, há demonstração cabal do local de nascimento do requerente.Impera assim o deferimento do
pedido da exordial.Destarte, com fundamento nas provas colhidas, julgo procedente o pedido da parte requerente, para o fito de
que seja retificado a certidão de casamento da parte requerente, para que, conste da mesma o município de Mossoró no estado do
Rio Grande do Norte, como local de nascimento da requerente.Sem custas (art. 14, da Lei Estadual 9109/2009).Publique-se,
registre-se e intimem-se.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.
Açailândia(MA), 11 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013
Processo nº 0000589-19.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: LUIZ GONZAGA PEREIRA E SILVA
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Sentença de fls.21/22: Trata-se de pedido formulado por Luiz Gonzaga Pereira e Silva, já qualificado nos autos em epígrafe,
alegando em apertada síntese que; a) Em 11/07/2009 faleceu no hospital municipal de Açailândia a Sra. Francisca Almeida Silva,
que era sua esposa desde 28/06/1980; b) requer assim, a emissão tardia da certidão de óbito da de cujus, posto não ter requerida
a mesma em tempo hábil na forma da lei.Certidão de casamento do requerente com a falecida Sra. Francisca Almeida Silva às ffs.
07.RG da de cujus às ffs. 08, com declaração de óbito e guia de sepultamentos às ffs. 10 e 11.Parecer ministerial pugnando pela
procedência do feito, sem realização de audiência de justificação às ffs. 18/19.Eis o que cumpria relatar. Passo a decidir.Defiro a
assistência judiciária gratuita, a teor dos Artigos 2º e 4º da Lei 1.060/50.Sem necessidade de audiência de justificação, posto
estarem os autos prontos para prolação de sentença.De fato, os documentos acostados à petição inicial, precisamente a
declaração de óbito, demonstram o fato alegado - óbito -, de forma que, o respectivo assento do registro público deve ser
concedido.Depreendo que, o óbito veio a ocorrer na cidade de Açailândia/MA, isto posto, evidente que, a respectiva certidão deve
ser emitida pelo cartório competente desta Comarca, a teor do que disciplina o art. 77, caput, da Lei 6.015/73.Destarte, com
fundamento nas provas colhidas, julgo procedente o pedido da requerente, a fim de que, seja lavrado o registro do óbito de
Francisca Almeida Silva, junto ao cartório competente, expedindo-se, em seguida, a certidão respectiva e entregando-a à parte
requerente, tudo conforme os arts. 78 e 79 c/c 50 da Lei n.º 6.015/1973 e art. 391 do CNCGJ-MA.Oficie-se.Publique-se, registre-se
e intimem-se.Transitada em julgado essa decisão, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.Sirva-se de MANDADO ou
OFÍCIO esta sentença.Após, encaminhe-se comunicação do óbito ao Cartório Eleitoral e ao Órgão de Identificação do Estado.
Açailândia(MA), 11 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013
Processo nº 0000698-33.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: MARIA DO SOCORRO CIRIACO BRANDAO
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Sentença de fls. 16/17: Trata-se de pedido formulado por Maria do Socorro Ciriaco Brandão, alegando em apertada síntese que;
a) no ato do seu registro civil de nascimento, constou do mesmo, como local de nascimento da requerente, bem como da sua
certidão de casamento a cidade de Pio IX/CE, todavia, alega a parte autora que, houve um erro em ambas as certidões, posto que,
o município de Pio IX se localiza no Estado do Piauí, não havendo no estado do Ceará, qualquer município com o referido nome;
b) requer assim, a retificação da certidão de casamento do autor para que conste no mesmo o município de Pio IX no Estado do
Piauí.Certidão de casamento da parte autora às ffs. 06.Certidão de nascimento da parte autora, onde consta da mesma o
município de Pio IX, no estado do Ceará.Parecer ministerial, pugnando pela procedência do feito às ffs. 14v.Eis o que cumpria
relatar. Passo a decidir.Defiro a assistência judiciária gratuita, a teor dos Artigos 2º e 4º da Lei 1.060/50.Nos termos do Artigo 109
da Lei 6.015/73, o requerente poderá requerer que se supra, ou retifique assentamento no registro civil, desde que, robustamente
fundamentado, guardando-lhe assim direito a ter o presente feito apreciado pelo judiciário.Evidente que, o Artigo 70, 1º, da Lei
6.015/73, determina que constará da certidão de casamento os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento,
profissão, domicilio e residência atual dos cônjuges, in verbis:Art. 70 Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado
assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: 1º) os nomes, prenomes,
nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges;...Afirma o autor que, em sua
certidão de casamento consta como local de nascimento o município de Pio IX no Ceará, todavia, afirma que, o município de Pio IX
encontra-se no estado do Piauí, por isso almeja a retificação do registro de nascimento.A pretensão autoral merece acolhida, nos
termos do parecer ministerial, posto que, conforme se depreende dos autos, e também de uma rápida consulta à internet,
depreende-se que, o município de Pio IX encontra-se no sudeste do estado do Piauí, na divisa com o estado do Ceará.Impera
assim o deferimento do pedido da exordial.Destarte, com fundamento nas provas colhidas, julgo procedente o pedido da parte
requerente, para o fito de que seja retificado a certidão de casamento da parte requerente, para que, conste da mesma o município
de Pio IX no estado do Piauí, como local de nascimento da requerente.Sem custas (art. 14, da Lei Estadual 9109/2009).Publiquese, registre-se e intimem-se.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.
Açailândia(MA), 11 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013
Processo nº 0002615-24.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: ITAMARA CAVALCANTE DE SOUSA
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Sentença de fls 28/29: Trata-se de pedido formulado por Itamara Cavalcante de Sousa, já qualificada nos autos em tela, alegando
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em apertada síntese que; a) em 28/11/2008 veio a falecer a Sra. Zulmira Cavalcante Oliveira nesta cidade, sendo que, até a
presente data, não foi realizado o registro de óbito do de cujus; b) requer assim, a lavratura do óbito tardio da Sra. Zulmira
Cavalcante Oliveira no cartório competente.Declaração de óbito, guia de sepultamento e termo de entrega de cadáver às ffs.
12/13.RG, CPF, Título de Eleitor e certidão de nascimento às ffs. 10/11.Parecer ministerial favorável ao pleito às ffs. 25/26.Eis o
que cumpria relatar. Passo a decidir.Defiro a assistência judiciária gratuita, a teor dos Artigos 2º e 4º da Lei 1.060/50.Sem
necessidade de audiência de justificação, posto estarem os autos prontos para prolação de sentença.De fato, os documentos
acostados à petição inicial, precisamente a declaração de óbito, demonstram o fato alegado - óbito -, de forma que, o respectivo
assento do registro público deve ser concedido.Depreendo que, o óbito veio a ocorrer na cidade de açailândia/MA, isto posto,
evidente que, a respectiva certidão deve ser emitida pelo cartório competente desta Comarca, a teor do que disciplina o art. 77,
caput, da Lei 6.015/73.Destarte, com fundamento nas provas colhidas, julgo procedente o pedido da requerente, a fim de que, seja
lavrado o registro do óbito de Zulmira Cavalcante Oliveira, junto ao cartório competente, expedindo-se, em seguida, a certidão
respectiva e entregando-a à parte requerente, tudo conforme os arts. 78 e 79 c/c 50 da Lei n.º 6.015/1973 e art. 391 do CNCGJMA.Oficie-se.Publique-se, registre-se e intimem-se.Transitada em julgado essa decisão, arquivem-se os autos e dê-se baixa na
distribuição.Sirva-se de MANDADO ou OFÍCIO esta sentença.Após, encaminhe-se comunicação do óbito ao Cartório Eleitoral e ao
Órgão de Identificação do Estado.
Açailândia(MA), 11 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013
Processo nº 0003366-11.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: LINDINALVA ARAUJO BRITO
Advogados: ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO ( OAB/MA 10.532 ) e ANFRIZIO DE MORAIS MENESES FILHO (
OAB/MA 11.148 )
Sentença de fls. 29/30: Trata-se de pedido formulado por Lindinalva Araújo Brito, já qualificada nos autos em tela, alegando em
apertada síntese que; a) em 27/08/2012 veio a falecer o Sr. Daniel Silva Sousa, nesta cidade, sendo que, até a presente data, não
foi realizado o registro de óbito do de cujus; b) requer assim, a lavratura do óbito tardio da Sr. Daniel Silva Sousa no cartório
competente.RG, CPF e outros documentos às ffs. 11/12.Certidão de ocorrência às ffs. 17.Parecer ministerial favorável ao pleito às
ffs. 26/27.Eis o que cumpria relatar. Passo a decidir.Defiro a assistência judiciária gratuita, a teor dos Artigos 2º e 4º da Lei
1.060/50.Sem necessidade de audiência de justificação, posto estarem os autos prontos para prolação de sentença.De fato, os
documentos acostados à petição inicial, precisamente a declaração de óbito, demonstram o fato alegado - óbito -, de forma que, o
respectivo assento do registro público deve ser concedido.Depreendo que, o óbito veio a ocorrer na cidade de açailândia/MA, isto
posto, evidente que, a respectiva certidão deve ser emitida pelo cartório competente desta Comarca, a teor do que disciplina o art.
77, caput, da Lei 6.015/73.Destarte, com fundamento nas provas colhidas, julgo procedente o pedido da requerente, a fim de que,
seja lavrado o registro do óbito de Daniel Silva Sousa, junto ao cartório competente, expedindo-se, em seguida, a certidão
respectiva e entregando-a à parte requerente, tudo conforme os arts. 78 e 79 c/c 50 da Lei n.º 6.015/1973 e art. 391 do CNCGJMA.Oficie-se.Publique-se, registre-se e intimem-se.Transitada em julgado essa decisão, arquivem-se os autos e dê-se baixa na
distribuição.Sirva-se de MANDADO ou OFÍCIO esta sentença.Após, encaminhe-se comunicação do óbito ao Cartório Eleitoral e ao
Órgão de Identificação do Estado.
Açailândia(MA), 11 de março de 2013.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Açailândia
Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Açailândia de acordo com a Portaria CGJ 7212013

Terceira Vara de Açailândia
Processo nº 0002096-49.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: RODRIGO DO CARMO COSTA ( OAB 9500 ) ANTONIO BORGES NETO (OAB 4657)
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL REQUERENTE: PAULO MEDRADO DA SILVA
REQUERIDO: MARTA AQUINES SILVA Vistos em Correição. Recebidos em 14 de janeiro de 2013, após gozo de férias e recesso
forense. Despachado nesta data em razão do excesso de serviço decorrente do gozo de férias e número considerável de
audiências nos meses anteriores. Ao conceder a medida de separação de corpos, deixei para apreciar os demais pedidos após a
contestação. Da análise dos argumentos apresentados na defesa, bem como dos documentos carreados aos autos, percebo que
até esta fase processual, não há como aferir se os bens informados na inicial foram adquiridos com o esforço comum durante a
união do casal. Obrigar a requerida a dividir o valor dos alugúeis é medida que se impõe somente se reconhecidos em sentença os
fatos alegados pelo autor, sobretudo após observar que nos documentos de promessa de compra e venda dos imóveis constam o
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nome da demandada como compradora, tal como aquisição de valores e bens em datas supostamente anteriores ao início da
união. Na esteira deste entendimento, indefiro o pedido do autor consistente no reconhecimento da revelia da requerida. Em que
pese não ter a demandada suscitado na contestação as hipóteses previstas nos artigos 326 e 327 do Código de Processo Civil, o
causídico embora não intimado para a réplica, apresentou impugnação à contestação, aduzindo, em síntese, que a demandada
deixou de impugnar especificamente os fatos argüidos na inicial, contestando por negativa geral. Ora, quando a requerida afirma
que conheceu o requerente em novembro de 2010, passando a residir com o mesmo na fazenda onde laborava, em fevereiro de
2011, e que os imóveis foram adquiridos antes desta data e com recursos próprios - para tanto acostando documentos logicamente afasta as afirmações do autor quanto à aquisição dos bens no período da convivência; No que tange aos argumentos
tidos como contraditórios pelo demandante, entendo que estão inseridos exatamente nas controvérsias e mérito da causa. A
ausência de defesa em relação à afirmação do autor de que durante o relacionamento contribuiu para o sustento e manutenção
dos filhos da requerida, em nada influenciará no julgamento da lide, e não tem nenhuma ligação com os pedidos, quais sejam, o
reconhecimento da existência da união estável e a partilha de bens caso comprovada a aquisição com esforço comum durante o
relacionamento. Feitas estas considerações, passo ao saneamento dos autos. Verifico que as circunstâncias da causa evidenciam
ser improvável a conciliação em sede de audiência preliminar, razão pela qual deixo de designar a audiência prevista no art. 331
do Código de Processo Civil, saneando de logo o processo. Neste sentido, é de bom alvitre registrar que as partes podem conciliar
a qualquer tempo, sendo a proposta de conciliação medida que se impõe no início da audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Não há questões processuais pendentes, de modo que passo a fixar os pontos controvertidos: 1 - Início da união
estável - Requerente alega que conviveu com a requerida no período de 19/01/2009 a 07/05/2012. A requerida, por sua vez, aduz
que conheceu o requerente no ano de 2010, passando a residir com aquele no mês de fevereiro de 2011; 2 - Bens informados pelo
requerente como adquiridos na vigência da união com esforço comum do casal. Assevera que durante o longo tempo de
convivência, na qualidade de gerente da fazenda Serra Dourada II, morou com a companheira no referido local de trabalho, e com
a renda de R$ 3.866,00 (três mil oitocentos e sessenta e seis reais), construíram e adquiriram todos os bens elencados nos itens
"a" a "g" da petição inicial, tal como os eletrodomésticos e móveis citados no item 8. A Requerida aduz que os bens foram
adquiridos antes do início da união. Aduz que o imóvel e Kitinetes situados na Rua Kenedy, Qd 08, LT 17, Vila João Paulo II, nesta
cidade, foram por ela comprados com recursos provenientes da venda de imóvel partilhado judicialmente com seu ex companheiro;
Com relação à casa localizada na Vila Ildemar, Qd. 97, nº 237 e o terreno situado na Av. Principal, qd. 143, lote 339, Vila Ildemar,
foram trocados por um veículo GOL. 1.0, avaliado em R$ 13.000,00, sendo que o Gol foi adquirido de sua mãe através de um
termo de Doação; Por fim, registra que a motocicleta Honda BIS marca/modelo 2011, também foi trocada com a motocicleta Honda
Brós 2008, recebida como herança do pai falecido em maio de 2009, tendo o resto do dinheiro advindo da troca servido para
terminar o terreno acima especificado; Quanto aos bens móveis da casa afirma que obteve com a primeira separação; Fixados os
pontos controvertidos, e não afastando a hipótese de julgamento antecipado, intimem-se as partes, por seus advogados,
através do DJE, dos termos do presente despacho, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da
necessidade da realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, indicando as provas que pretendem produzir. A
demandada deve ser intimada, através de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar cópias autenticadas dos
contratos de promessa de compra e venda e alvará de fls. 35/37, frente e verso, 56 e verso, 67 e verso, 68 e verso, 71, bem como
dos documentos DUT/CRVL referentes às motos HONDA BRÒS 2008 (ainda que anterior à suposta troca) e BIS marca/modelo
2011, e ao veículo GOL 1.0 (documentos anteriores à eventual troca no imóvel da Rua Kenedy) e notas fiscais dos móveis que
guarneciam a residência do casal. Transcorrido o prazo, concluam-se. Açailândia/MA, 07 de março de 2013 ALESSANDRA
COSTA ARCANGELI Juíza Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 00001426-11.2012.8.10.0022
Ação: DE TUTELA
REQURENTE: RAIMUNDA DA SILVA MATOS
Advogados: VERA ALVES CARVALHO ( OAB. 4872 )
FAZ SABER A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO, QUE FICA DEVIDAMENTE
CITADO O SR. MANOEL CARLOS DA SILVA DE MATOS PARA OS FINS DE 15 (QUINZE) DIAS, RESPONDER AOS TERMOS
DA PRESENTE DEMANDA. DELIBERAÇÃO: “...CITE-SE o Sr. MANOEL CARLOS DA SILVA DE MATOS, pai biológico das
menores, por via de edital, para os fins de, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente demanda, com a
advertência de que, não contestada a ação, se presumirão como verdadeiros os fatos articulados pela autora. (Art. 285 CPC)”.
AÇAILÂNDIA/MA, 04 DE JUNHO DE 2012. .ALESSANDRA COSTA ARCANGELI-Juíza de Direito Titular da 3ª Vara.
Processo nº 00004490-29.2012.8.10.0022
Ação: DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQURENTE: SUELI ALVES CUNHAS
REQUERIDO: JEOVA SUARES OLIVEIRA CUNHAS
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL ( OAB. 0000 )
FAZ SABER A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO, QUE FICA DEVIDAMENTE
CITADO O SR. JEOVA SOARES OLIVEIRA CUNHA PARA OS FINS DE 15 (QUINZE) DIAS, RESPONDER AOS TERMOS DA
PRESENTE DEMANDA. DELIBERAÇÃO: CITE-SE o requerido Sr. JEOVA SOARES OLIVEIRA CUNHA, atualmente em lugar
incerto e não sabido, por via de edital (PRAZO 30 DIAS), para os fins de, em 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente
demanda, com a advertência de que, não contestada a ação, se presumirão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. (Art.
285, do CPC). SIRVA DE MANDADO ESTA DECISÃO. AÇAILÂNDIA/MA, 07 DE JANEIRO DE 2013. .ALESSANDRA COSTA
ARCANGELI-Juíza de Direito Titular da 3ª Vara.
Processo nº 0000110-26.2013.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HOMOLOGAÇÃO DE
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TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
AÇÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
Processo
Cadastro nº
110.26.2013.8.10.0022Requerente(s): RAQUEL DO NASCIMENTO NUNES e GILBERTO DE BRITO SILVAMenor: VICTOR
HUGO NUNES SILVA SENTENÇA Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial realizado entre RAQUEL DO
NASCIMENTO NUNES e GILBERTO DE BRITO SILVA em favor do menor VICTOR HUGO NUNES SILVA. Os requerentes são
pais do menor acima citado. No acordo realizado entre as partes, o requerente varão se compromete a pagar, a título de pensão
alimentícia ao filho, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, hoje correspondente a R$ 203,00
(duzentos e três reais), com reajuste com base no aumento salarial, a ser depositado na conta da representante legal do menor e
pago todo dia 10 de cada mês. É o relatório. Decido. As partes transacionaram em relação a pensão alimentícia do filho menor,
não havendo qualquer ilegalidade no acordo, tendo o mesmo sido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público
Estadual. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo firmado entre as partes às fls. 01/02, nos termos do art. 269, III, do
Código de Processo Civil. Dessa forma, fica o requerente GILBERTO DE BRITO SILVA obrigado a realizar o pagamento de
pensão alimentícia ao menor VICTOR HUGO NUNES SILVA no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente,
com reajuste com base no aumento salarial, a ser depositado na conta da representante legal do infante, Sra. RAQUEL DO
NASCIMENTO NUNES, todo dia 10 de cada mês. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o transito em
julgado, arquivem-se os autos. Açailândia, 21 de janeiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª
Vara Resp: 112466
Processo nº 0000223-53.2008.8.10.0022
Ação: INVENTARIO
Autor: ANA CLARA MELO RODRIGUES e SUZIANE MELO RODRIGUES
Advogados: MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS ( OAB 5477 ) e MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS
( OAB 5477 )
Réus: LEONILSON RODRIGUES DE BRITO
Trata-se de ação de inventário negativo que tem como requerente SUZIANE MELO RODRIGUES qualificada nos autos, através de
advogada regularmente constituída, na ausência de bens deixados por seu falecido esposo LEONILSON RODRIGUES DE BRITO.
Aduz a Requerente que é viúva do falecido, afirmando ainda a inexistência de bens a inventariar, além de indicar a existência de
uma sucessora legítima, filha menor do Inventariado.Postula a requerente a procedência do pedido para que possa surtir todos os
efeitos legais inerentes ao inventário.Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/14.Termo de compromisso de inventariante às
fls. 16.O Ministério Público chamado a intervir, em parecer de fls.58, opinou favoravelmente pela declaração de inexistência de
bens a inventariar. A Fazenda Pública Estadual afirmou que não existem bens a inventariar em nome do falecido, não opondo
qualquer objeção à homologação do inventário negativo, conforme certidões acostadas aos autos. É o relatório. Passo a
decidir.Inicialmente defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Alega a requerente que o Sr. LEONILSON RODRIGUES DE
BRITO não deixou bens a inventariar.Embora o inventário negativo não possua previsão legal, é admitido em situações
excepcionais, quando não há bens a serem transmitidos. A finalidade do inventário negativo é exatamente a de comprovar a
inexistência de bens a inventariar, objetivando o acertamento de determinadas situações pessoais ou patrimoniais do cônjuge
supérstite ou de terceiros. No caso em exame, a Inventariante efetivamente expõe a necessidade da abertura do inventário
negativo, justamente para proceder à representação legal e processual do Inventariado junto a um procedimento ordinário em
trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca.Outra finalidade precípua do inventário negativo é possibilitar o cônjuge supérstite
de contrair novas núpcias, como também é o caso do divorciado, que ficam sujeitos a homologação da partilha dos bens com a
destinação a cada sucessor legítimo.Compulsando os autos, verifico que restou comprovado que o falecido não deixou bens a
inventariar, conforme certidões Negativas de Débitos Fiscais na Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, em nome do
falecido, oportunidade em que foram citadas e nada interpondo ao pedido em tela. Diante do exposto, acolho o pedido da
Requerente e homologo por sentença o inventário negativo de LEONILSON RODRIGUES DE BRITO, declarando a inexistência de
bens por ele deixados, para surtir os jurídicos e legais efeitos.Expeça-se Certidão de Inventariante em favor de SUZIANE MELO
RODRIGUES.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sem custas processuais, e honorários advocatícios em virtude dos benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita (Lei 1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Açailândia, 27 de
fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 163212
Processo nº 0000304-60.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - Requerente: SOFIA DA SILVARepresentante Legal: SIMONE DE SOUZA DA
SILVARequerido: EDSON SILVA PEREIRA SENTENÇA SOFIA DA SILVA, nos autos devidamente qualificada, representada por
sua mãe SIMONE DE SOUZA DA SILVA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, propôs AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS em face de EDSON SILVA PEREIRA pelos fatos a seguir
expostos.Alega a representante da requerente, em síntese, que manteve relacionamento casual com o requerido; que o
investigado só esteve de passagem na cidade, e nesse intervalo de tempo, com o mesmo teve uma filha, de nome Sofia da Silva;
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que o requerido ao saber da gravidez disse de logo que não iria assumir a criança, mudou o chip do celular e mão mais
mantiveram contato; Inicial acompanhada de documentos (fls. 07/10).Despacho determinando a citação (fls. 11).Expedida Carta
Precatória para citação no endereço declinado na inicial, o requerido deixou de ser citado, conforme consta na certidão acostada
às fls. 18. Concedido prazo para a requerente informar o endereço atualizado do demandado, o prazo transcorreu in albis sem
manifestação. Prazo precluso e certificado (fl. 22).Parecer do Ministério Público opinando pela extinção do processo sem
julgamento do mérito (fls. 25).É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos.
Consta dos autos que o requerido não foi localizado no endereço informado pela requerente, para os fins de citação e intimação.
Intimada a parte demandante para fornecer a localização atual do alimentante, deixou precluir o prazo sem apresentar
manifestação.Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este opinou pela extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É cediço, nestes termos,
que poderá o juiz do processo declarar extinto o processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do
demandado, em casos que caracterizem abandono de causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício. Neste sentido,
conforme vislumbro no caso em apreço, a autora foi intimada para informar a localização do requerido, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito, e não cumpriu tal obrigação. Assim, permanecendo inerte o autor, o juiz procederá à extinção
da ação sem que para tanto seja necessário o requerimento do demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os
atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de
promover atos e diligências que deveria ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte,
inexoravelmente teremos a incidência do dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada o impedirá de propor,
novamente, ação idêntica à anterior, mas se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua
inércia, estaremos diante da chamada perempção. In casu, embora a autora tenha cumprido os requisitos da petição inicial,
informando a qualificação e endereço do demandado, deixou de indicar o novo endereço quando constatado através da certidão
do oficial de justiça que o requerido havia mudado de endereço e Estado. É de se ressaltar que, intimada para atualização, não
cumpriu obrigação imposta pelo Código de Processo Civil às partes, no sentido de que cabe aos litigantes informarem ao juízo as
mudanças de endereços sempre que ocorrerem. Assim, cumprido o que determina o § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil,
e em razão da impossibilidade de se dar prosseguimento ao feito, e tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência,
a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III, do Código
de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma
concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141). Ante o que fora exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Sem custas, emolumentos
e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Açailândia, 28 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA
COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0000735-94.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
Autor: MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE ARAUJO
Advogados: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS ( OAB 9487 )
Réus: ARIOMAR CARDOSO DA SILVA
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE ARAÚJO, devidamente qualificada nos autos, requereu a interdição de seu irmão
ARIOMAR CARDOSO DA SILVA, alegando, em suma, o que se segue.Alega a autora que o requerido é portador de doença
mental CID 10 F 21-O, fazendo uso de várias medicações e estando, portanto, impossibilitada de responder por suas ações. Aduz,
por fim, que o interditando precisa de alguém que o represente junto à Previdência Social. Com a inicial vieram os documentos de
fls. 08/11.Curatela liminarmente concedida às fls. 14, bem como o deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.Citada, o interditando foi interrogado, sendo encaminhada ao CAPS para realização de exame psiquiátrico.Não apresentou
o interditando a impugnação que lhe faculta o art. 1182 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que o Ministério Público
pugnou pelo prosseguimento do feito. Relatório Social apresentado às fls. 26/27.Quesitos médicos respondidos às fls. 11.O
Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 28). O caso dispensa prova testemunhal, podendo ser julgado de plano,
conforme disposto no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.É o Relatório. Decido. A curatela é o instituto jurídico através
do qual se concede representação legal a quem por incapacidade absoluta, decorrentes de fatores limitantes ou de deficiências
físicas ou mentais congênitas ou adquiridas, não tenha condições de por si só reger a sua pessoa e bens.Através da prova
coligida, pelos quesitos médicos respondidos pela psiquiatra às fls. 11, observa-se que o interditando apresenta doença crônica
que o incapacita definitivamente para praticar os atos da vida civil. Relatou a perita que o curatelando apresenta desorientação em
tempo, raciocínio prejudicado, isolamento social, risos imotivados, sendo portador de doença correspondente ao CID 10F 21-O.
Com relação a curadora, conclui-se que a pessoa indicada para assumir o encargo é irmã do interditando, a Sra. Maria do Socorro
Cardoso de Araújo, o que foi devidamente verificado quando da audiência de interrogatório do requerido, entendendo-se, assim,
que a autora é a pessoa certa para exercer a curatela. Assim, demonstrada com clareza a anomalia psíquica do interditando, não
há dúvidas de que este não possui condições de administrar seus bens e reger sua pessoa. Reconhecida, pois, a incapacidade do
curatelando, deve prosperar a pretensão de interdição deduzida na inicial, a teor do que dispõe o artigo 1.767 do Código Civil.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, e nos art.
1.767, I e 1768, II, ambos do Código Civil, para os fins de DECRETAR A INTERDIÇÃO DEFINITIVA de ARIOMAR CARDOSO DA
SILVA, ao tempo em que nomeio a requerente como curadora para a prática de atos da vida civil, a irmã do interditado, a sra.
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE ARAÚJO. Procedam-se às publicações previstas no art. 1.184 do Código de Processo
Civil, pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a
causa da interdição e os limites da curatela (art. 1.184 do Código de Processo Civil).Proceda-se à inscrição desta sentença no
Registro de Pessoas Naturais.O curador deverá prestar compromisso nos termos do art. 1187 e seguintes do CPC. Isento de
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custas, vez que deferido o benefício da assistência judiciária.Sem honorários advocatícios a deliberar. Transitada em julgado a
sentença, expeçam-se os mandados correspondentes e o termo de compromisso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Açailândia,
19 de dezembro de 2012.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 163212
Processo nº 0000790-45.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
Autor: LUCIENE SILVA CARDOSO
Advogados: SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA ( OAB 10104 )EDUARDO FÁBIO DE LIMA (OAB 9077)
Réus: ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
LUCIENE SILVA CARDOSO, devidamente qualificada nos autos, requereu a interdição de sua mãe ANA MARIA DE OLIVEIRA
SILVA, alegando, em suma, o que se segue.Alega a autora que a requerida é portadora de doença de Alzheimer, estando,
portanto, impossibilitada de responder por suas ações, mormente no tocante a interesses financeiros. Aduz, por fim, que a
interditanda precisa de alguém que gerencie os recursos financeiros, visto que aquela é beneficiária de pensão por morte. Com a
inicial vieram os documentos de fls. 06/10.Curatela deferida liminarmente, conforme teor da ata de audiência de fls. 12. Termo de
compromisso de curador em interdição provisória às fls. 11.A interditanda foi interrogada, sendo encaminhada ao CAPS para
realização de exame psiquiátrico.Não apresentou a interditanda a impugnação que lhe faculta o art. 1182 do Código de Processo
Civil, ressaltando-se que o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito. Quesitos médicos respondidos às fls. 23.O
Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 25). O caso dispensa prova testemunhal, podendo ser julgado de plano,
conforme disposto no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.É o Relatório. Decido. A curatela é o instituto jurídico através
do qual se concede representação legal a quem por incapacidade absoluta, decorrentes de fatores limitantes ou de deficiências
físicas ou mentais congênitas ou adquiridas, não tenha condições de por si só reger a sua pessoa e bens.Através da prova
coligida, pelos quesitos médicos respondidos pela psiquiatra às fls. 23, observa-se que a interditanda apresenta doença crônica
que a incapacita definitivamente para praticar os atos da vida civil. Relatou a perita que a curatelanda apresenta mal de Alzheimer,
sintomaticamente apresenta agitação psicomotora, apreensividade, idéias delirantes, irritabilidade e insônia, sendo portador de
doença correspondente ao CID F 06.8 + F22-O. Com relação a curadora, conclui-se que a pessoa indicada para assumir o encargo
é filha da interditanda, a Sra. LUCIENE SILVA CARDOSO, o que foi devidamente verificado quando da audiência de interrogatório
da requerida, entendendo-se, assim, que a autora é a pessoa certa para exercer a curatela. Assim, demonstrada com clareza a
anomalia psíquica da interditanda, não há dúvidas de que esta não possui condições de administrar seus bens e reger sua pessoa.
Reconhecida, pois, a incapacidade da curatelanda, deve prosperar a pretensão de interdição deduzida na inicial, a teor do que
dispõe o artigo 1.767 do Código Civil. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 269, I, do
Código de Processo Civil, e nos art. 1.767, I e 1768, II, ambos do Código Civil, para os fins de DECRETAR A INTERDIÇÃO
DEFINITIVA de ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ao tempo em que nomeio a requerente como curadora para a prática de atos
da vida civil, a filha da interditanda, a sra. LUCIENE SILVA CARDOSO. Procedam-se às publicações previstas no art. 1.184 do
Código de Processo Civil, pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do
interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela (art. 1.184 do Código de Processo Civil).Proceda-se à
inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais.O curador deverá prestar compromisso nos termos do art. 1187 e
seguintes do CPC. Isento de custas, vez que deferido o benefício da assistência judiciária.Sem honorários advocatícios a deliberar.
Transitada em julgado a sentença, expeçam-se os mandados correspondentes e o termo de compromisso. Publique-se. Registrese. Intime-se. Açailândia, 19 de dezembro de 2012.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp:
163212
Processo nº 0000880-24.2010.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: EDMILSON FRANCO DA SILVA ( OAB 4401 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
JUCIENE SAMPAIO MELO, nos autos devidamente qualificada, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em desfavor de
OZEAN RIBEIRO DA ROCHA.Alega a exeqüente, em síntese, que por força de sentença proferida por este Juízo nos autos do
processo de n.º 03/2007 é credora do executado na quantia correspondente a R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), valor
este resultante do não cumprimento pelo requerido do acordo entabulado entre as partes (fls. 06) em 24 de maio de 2007.Inicial
acompanhada de documentos de fls. 04/07.Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (fls.08). Às fls. 11 consta certidão da
citação do requerido.Às fls. 22 consta decisão chamando o feito à ordem, a qual determinou a intimação da parte autora através de
seu advogado para apresentar planilha atualizada dos valores em atraso e indicar bens passíveis de penhora.Às fls. 24 consta
certidão informando que precluiu o prazo para que a parte realizasse a diligência requerida. O Ministério Público opinou pela
extinção do feito nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil pátrio.É o relatório. Decido. Consta nos autos que
a ação ora em apreço firmou-se com base em dívida resultante de ação de alimentos proposta perante este juízo, a qual teve
como deslinde a separação judicial do casal e a fixação de alimentos em favor da ora exeqüente.O Código de Processo Civil, em
seu artigo 267, III, determina a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses em que o autor não promove
diligências ou atos que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.É cediço que poderá o juiz declarar extinto
o processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do demandado, em casos que caracterizem abandono de
causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício, devendo, se for o caso, intimar a parte autora sobre tal possibilidade.
Assim, por exemplo, ficando o autor responsável por apresentar planilha de atualização de valores, intimado a cumprir tal
diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, fixando prazo para tanto, conforme se vislumbra no caso
em apreço (despacho de fls. 22). Permanecendo inerte o autor, o juiz procederá à extinção da ação sem que para tanto seja
necessário o requerimento do demandado.Veja a regra do artigo 267 do CPC:Artigo 267 - Extingue-se o processo, sem resolução
de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)...III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o
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autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;Resumindo, quando o autor deixa de promover atos e diligências que deveria
ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte, inexoravelmente teremos a incidência do
dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada impedirá o Autor de propor, novamente, ação idêntica à anterior, mas
se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua inércia, estaremos diante da chamada
perempção.Assim, diante da inércia da requerente em dar prosseguimento ao feito, mesmo tendo sido intimada pessoalmente, e
tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida
que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do
processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC
458" (JTJ 148/141)Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III,
do Código de Processo Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivese.P.R.I.Açailândia, 26 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 163212
Processo nº 0001293-37.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTOAÇÃO DE ALIMENTOS - .DATA/LOCAL/HORÁRIO: 21/02/2013, às
09h00min, na sala de audiências do Fórum. PRESENTES:JUÍZA DE DIREITO: ALESSANDRA COSTA ARCANGELI; PROMOTOR
DE
JUSTIÇA:
GLEUDSON
MALHEIROS
GUIMARÃES;ASSESSORA
JUDICIAL:
LUCIANA
DA
SILVA
MACHADO;AUSENTES:REQUERENTE: Erica Lima dos Santos representada por MARIA CLARA FERREIRA LIMA;REQUERIDO:
JOSE ALVES DOS SANTOS.SENTENÇA:Iniciada a audiência, realizado o pregão, foi constatada a ausência das partes. Nos
autos consta que a requerente foi devidamente intimada para o ato, tendo esta não comparecido e nem justificado sua ausência. O
Ministério Público manifestou-se favorável a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI do CPC, tendo em vista que a autora
demonstrou falta de interesse no prosseguimento do feito. É o breve relato. Decido. Cuida-se de autos de ação de alimentos
fundamentado no disposto nos artigos 1694 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Consta nos autos que a autora foi devidamente
intimada para os fins de comparecimento na audiência de conciliação e julgamento, nesta data, neste juízo, restando esta
infrutífera em virtude da ausência da demandante. Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este
opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela autora. É cediço, nestes termos, que
poderá o juiz do processo declarar extinto o processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do
demandado, em casos que caracterizem abandono de causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício, devendo, se
for o caso, intimar a parte autora sobre tal possibilidade. Neste sentido, conforme vislumbro no caso em apreço, a autora foi
intimada para comparecer na audiência de conciliação com a advertência da Lei nº 5.478. Assim, diante da ausência da autora, e,
em conformidade com o artigo 7º da Lei de Alimentos, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ordenando
o seu ARQUIVAMENTO com as cautelas legais. Dou os presentes por intimados. PUBLIQUE-SE. Sem custas.Do que para
constar, lavrei o presente termo que após, lido e achado, vai devidamente assinado por todos. Eu, Luciana da Silva Machado
(Assessora Judicial da 3ª Vara), fiz digitar e subscrevo. Juíza de Direito: ALESSANDRA COSTA ARCANGELI, JUÍZA DE DIREITO
TITULAR DA 3ª VARA DE AÇAILÂNDIA/MA.
Processo nº 0001343-92.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: JOSE AUGUSTO DIAS ( OAB 6286 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
NOEMIA LUSTOZA BARBOSA, nos autos devidamente qualificada, propôs Ação de Declaração de Morte Presumida em desfavor
de VALDEMAR LIMA BARBOSA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.A autora ajuizou a presente demanda alegando que
seu marido, Sr. Valdemar Lima Barbosa, desapareceu em 1995. Segundo consta dos autos, Valdemar, residia nesta comarca e no
aludido ano teria supostamente saído de casa para trabalhar no garimpo da cidade de Tucumã no estado do Pará, nunca mais
tendo sido encontrado desde então.Com a inicial, a demandante trouxe documentos com o fito de comprovar suas alegações,
especificamente cópias da certidão de casamento, documento de identidade do requerido e certidões de nascimento dos filhos
advindos da união do casal (fls.06/16).Às fls. 18 consta despacho abrindo vista ao Ministério Público, bem como determinando a
intimação da autora para no prazo de 05 (cinco) dias informar se foi nomeada curadora em eventual processo de ausência, em
conformidade com as disposições dos artigos 1.159 a 1.169 do Código de Processo Civil, e na hipótese de inexistência de
declaração de ausência carrear provas aos autos capazes de configurar situação prevista no artigo 7º, inciso I do Código Civil.A
autora por intermédio de seu patrono e em resposta ao despacho de fls. 18 juntou petição informando que a parte pretende
comprovar a ausência do requerido mediante provas testemunhais, a serem apresentadas em banca.Às fls. 23 o Ministério Público
em suas considerações opina pelo prosseguimento do feito.É o breve relatório. Passo a decidir.A Requerente propôs a presente
ação de declaração de morte presumida do seu marido o Sr. Valdemar Lima Barbosa. Após fundamentar seu pedido no direito
vigente, argumentou sobre os direitos assegurados a si na qualidade de cônjuge remanescente e aos filhos advindos do
relacionamento que perdurou por cerca de 9 (nove) anos. Protestou pela produção de provas e pediu a procedência da
ação.Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Não constam nos autos provas do desaparecimento do
requerido, bem como documentos que comprovam o que foi narrado na inicial, todavia conforme cediço na doutrina e
jurisprudência correlata ao caso em tela, não é possível a decretação de morte presumida sem anterior decretação de ausência
nos termos do artigo 22 e seguintes do Código Civil combinados com o procedimento previsto no Livro IV, Título II, Capítulo VI do
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Código de Processo Civil (artigos 159 a 169).É sabido que a questão da morte real, legalmente denominada de morte presumida,
caracteriza-se sem a necessidade de decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de
vida ou se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 (dois) anos após o término da guerra,
sendo a declaração de morte presumida nesses casos condicionada ao esgotamento das buscas e averiguações. Neste sentido
decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sede de apelação cível. Senão vejamos:APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não traduz ofensa à amplitude defensiva a não-realização de diligências desnecessárias ao
deslinde da causa. 2. Não estando caracterizada a alegada extrema probabilidade da morte de pessoa que estava em situação de
perigo de vida, na casuística do artigo 7º do Código Civil, imperiosa a realização do procedimento prévio de declaração de
ausência, não sendo cabível a declaração direta de morte presumida. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. (grifo
nosso). O fato de o réu ter ido trabalhar num garimpo e estar desaparecido há mais de 15 (quinze) anos, não autoriza que seja
declarada judicialmente de forma direta a sua morte. Essa espécie de desaparecimento, ainda que se a tivesse como cabalmente
demonstrada, não induziria a conclusão de que ocorrido o noticiado passamento do réu, já que não se pode extrair como ocorrente
a probabilidade extrema da morte de alguém que estava vivenciando situação de perigo de vida, muito menos a hipótese, sequer
aqui cogitada, de que alguém teria desaparecido em campanha militar, casos que eventualmente autorizariam a declaração de
morte presumida sem decretação de ausência, segundo a dicção do artigo 7º do Código Civil. Necessária a declaração de
ausência, que, como leciona a tradicional doutrina pátria (v. g., Caio Mário, Washington Barros Monteiro, Maria Helena Diniz),
caracteriza-se pela incerteza entre a vida e a morte do ausente, havendo uma espécie de disputa entre a presunção de vida, por
não estar categoricamente provado o óbito, e a presunção de morte, pela absoluta falta de notícias do ausente. Disso no presente
caso não se pode afastar, já que, como dito, não resta caracterizada qualquer das hipóteses do artigo 7º, já que a morte do réu não
é provável, muito menos extremamente provável, como reclama a lei. Ao comentar o art. 7º do Código Civil, lembram Raphael de
Barros Monteiro Filho e outros que, para a declaração de morte presumida sem ausência, a demonstração do perigo de vida é
imprescindível, assim como a comprovação do esgotamento das buscas e averiguações (cf. Comentários ao Novo Código Civil,
vol.I, Rio de janeiro, Ed. Forense, 2010, p. 104).Acrescentam ainda Gustavo Tepedino e outros que o inciso I do art. 7º do Código
Civil tem natureza bastante abrangente e oferece largo espaço ao julgador para delimitar a extensão da probabilidade do
falecimento e dar conteúdo à fórmula "perigo de vida" (cf. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, vol. I, 2ª
ed., Renovar, 2007, p. 24).Também em casos comuns de desaparecimento de pessoas, desde que circunstâncias especiais
revelem estado de perigo e probabilidade razoável de morte, se amoldam ao tipo do art. 7º. do Código Civil.Para arrematar, e por
representar exatamente o entendimento produto do exame dos autos, em acréscimo às razões de decidir, é oportuno transcrever e
destacar trecho do parecer ofertado pelo insigne Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Flávio Poyastro Pinheiro, in
verbis: (...) a declaração de morte presumida sem a prévia declaração de ausência é medida excepcional, que somente será
possível nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7° do Código Civil, e após esgotadas as buscas e averiguações acerca
do desaparecimento, conforme preceitua o parágrafo único do citado artigo. Contudo, este não é o caso dos autos. Ainda que o
requerido esteja, de fato, desaparecido há mais de quinze (15) anos, a situação narrada na exordial não se enquadra nas
hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7° da Lei Civil Codificada, cabendo destacar que a demandante não traz nenhuma
comprovação acerca das providências tomadas para localizá-lo. Dessa forma, no caso dos autos, para que seja declarada a morte
presumida faz-se necessário o procedimento prévio de declaração de ausência, condição que não foi observada pela autora,
motivo do qual resulta a improcedência da ação. Nesse sentido, os seguintes julgados:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA. Não tendo sido realizado o procedimento prévio de declaração de ausência, e nem
esgotadas as buscas e averiguações acerca do desaparecimento, descabe o pedido formulado. Sentença mantida. APELO NÃO
PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70032595795, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda,
Julgado em 17/12/2009)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. MORTE PRESUMIDA. DISCUSSÃO NA
VIA ADMINISTRATIVA. Demandas de declaração de ausência têm por norte a proteção dos bens deixados pelo declarado
ausente. Este não é o caso dos autos, já que, apesar de as apelantes ajuizarem demanda que denominaram de ação de
declaração de ausência, pretendem, isto sim, é o reconhecimento da morte presumida das recorridas, afastando o direito a
benefício previdenciário decorrente da morte de seu genitor e que pode ser equacionado no âmbito administrativo. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70027989409, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira
Trindade, Julgado em 02/04/2009). Face o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, com fulcro no
art. 269, I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com julgamento de mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e estilo.Açailândia-MA, 28 de
fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 163212
Processo nº 0001396-10.2011.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: AVELINO VILELA NETO ( OAB 25319 ) RENAN RODRIGUES SORVOS (OAB 9519)
Réus: Processo em Segredo de Justiça
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTOAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DATA/LOCAL/HORÁRIO:
12/03/2013, às 14h00min, na sala de audiências do Fórum. PRESENTES:JUÍZA DE DIREITO: ALESSANDRA COSTA
ARCANGELI; PROMOTOR DE JUSTIÇA: GLEUDSON MALHEIROS GUIMARÃES;ASSESSORA JUDICIAL: LUCIANA DA SILVA
MACHADO;REQUERENTE: MARIA DE JESUS SILVA;ADVOGADO: AVELINO VILENA NETO OAB/MG 25319;REQUERIDO:
FRANCISCO PEDRO AGUIAR;SENTENÇA:Iniciada a audiência, presentes as partes acompanhadas do advogado da autora. Em
seguida a parte apresentou desistência do processo, haja vista que retornou a conviver com o requerido. Ouvido este, não
apresentou nenhuma objeção ao pedido. O Ministério Público manifestou-se favorável ao arquivamento. Assim sendo, a MM Juíza
proferiu a seguinte decisão: "Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável proposta por Maria de Jesus Silva em desfavor de
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Francisco Pedro Aguiar. Com a inicial vieram os documentos de fls. 03/06. Citada, o demandado apresentou contestação ao feito
às fls. 13/47. Na presente audiência de tentativa de conciliação e julgamento a parte autora informou não possuir mais interesse no
prosseguimento do feito, solicitando seu arquivamento. É o breve relato. Decido. Com efeito, a parte requereu a extinção do
processo, haja vista que reatou a relação conjugal com o demandado. Nestes termos, o inciso VIII do artigo 267 do CPC faculta à
esta requerer a desistência da ação, sendo a esta meramente processual e não material. Desta forma, a ação pode ser proposta
posteriormente, sem prejuízos às partes. Assim, diante do pedido formulado pela requerente em solicitar o arquivamento do
processo, e, ainda, em conformidade com o parecer do Ministério Público, a extinção do presente processo sem resolução de
mérito é medida que se impõe. Ante o que fora exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ordenando o seu arquivamento com as cautelas legais. Dou os presentes por
intimados. Publique-se. Custas ex lege nos termos do artigo 26 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios com base no
acordo de honorários formulado entre a autora e seu causídico. Cumpra-se. Registre-se.Do que para constar, lavrei o presente
termo que após, lido e achado, vai devidamente assinado por todos. Eu, Luciana da Silva Machado (Assessora Judicial da 3ª
Vara), fiz digitar e subscrevo. Açailândia/MA 12/03/2013, Juíza de Direito: ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Processo nº 0001829-82.2009.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS Requerente: Arão Viana representado por ÉRICA DUTRA
VIANARequerido: PAULO CEZAR SEGUINS SENTENÇA ARÃO VIANA, nos autos devidamente qualificado, representado por
ÉRICA DUTRA VIANA propôs AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS em face de PAULO CÉZAR
SEGUINS.Alega a representante do requerente, em síntese, que manteve um relacionamento afetivo-amoroso com o requerido
durante 02 (dois) anos e que, em conseqüência desse relacionamento, gerou o menor postulante. Ainda, aduz a autora que o
requerido injustificadamente nunca quis registrar a criança e nunca agiu como pai desta.Inicial acompanhada de documentos de
fls. 03/04.Determinada a citação do requerido à fl. 05.Carta Precatória expedida à Comarca de Dom Elizeu às fls. 06/07.Certidão
negativa informando a impossibilidade de citação do demandado à fl. 16.Mandado de intimação da requerente, para os fins de
apresentação de novo endereço do requerido, devolvido com a finalidade não atingida às fls. 17/18.Parecer do Ministério Público
opinando pela extinção do feito à fl. 20.É o relatório. Decido. Trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada com
alimentos proposta com o fito de averbação de registro de nascimento e fixação de alimentos em favor do requerente.Consta nos
autos que o requerido não foi encontrando no endereço informado pela requerente. Ainda, quando da intimação desta para os fins
de atualizar a localização do demandado, restou a diligência infrutífera em virtude da autora não residir no endereço acostado na
exordial.Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este opinou pela extinção do processo sem
resolução do mérito por abandono da causa pela autora. É cediço, nestes termos, que poderá o juiz do processo declarar extinto o
processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do demandado, em casos que caracterizem abandono de
causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício, devendo, se for o caso, intimar a parte autora sobre tal possibilidade.
Neste sentido, conforme vislumbro no caso em apreço, a autora não foi intimada para informar a localização do requerido, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que não reside no endereço informado na peça processual.
Assim, permanecendo inerte o autor ou abandonando a causa, o juiz procederá à extinção da ação sem que para tanto seja
necessário o requerimento do demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 - Extingue-se o processo, sem resolução
de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de promover atos e diligências que deveria
ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte, inexoravelmente teremos a incidência do
dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada impedirá o Autor de propor, novamente, ação idêntica à anterior, mas
se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua inércia, estaremos diante da chamada
perempção. Assim, diante do abandono de causa dado pela demandante, e tendo em vista os princípios da economicidade e da
eficiência, a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III,
do Código de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir
de forma concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141). Ante o que fora exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Sem custas,
emolumentos e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Açailândia, 18 de janeiro de
2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0002111-28.2006.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: MAGDA SCHULTZ LISBOA e MARCELLA LISBOA ZOCATELLI e RENATA LISBOA ZOCATELLI e SAMUEL RICARDO
LISBOA ZOCATELLI
Advogados: JOEL DANTAS DOS SANTOS ( OAB 4405 )JULIANO LUIS ZUCATELI GUZZO (OAB 14882) MARIA AUCIMERE
SOARES FLORENTINO (OAB 5224) JONAS TAVARES DIAS (OAB 4397) ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA (OAB
13126) MAURA CAROLINA MIRANDA TAVEIRA (OAB 2216) BRUNO ALVARENGA ZUCATELLI (OAB 8008)
Réus: RICARDO JOSE ZOCATELLI
MARCELA, RENATA E SAMUEL RICARDO ZOCATELLI, representados por sua genitora MAGDA SCHULTZ LISBOA, nos autos
devidamente qualificados, propuseram Ação de Execução de Alimentos em desfavor de RICARDO JOSÉ ZOCATELLI. Alegam os
requerentes que foi arbitrado em sentença proferida em audiência, a título de alimentos o valor de R$900,00 (novecentos reais)
mensais; que o executado se encontrava inadimplente em relação à referida obrigação, perfazendo a dívida atualizada um total de
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R$ 93.160,00 ( noventa e três mil, cento e sessenta reais). Despacho de citação às fls. 09.Às fls.84, consta Certidão informando
que o mandado de citação foi cumprido. Às fls.86/92 consta justificação em execução de alimentos apresentada pelo recorrido, a
qual consiste em demonstrar que o executado encontrava-se desempregado, bem como se encontrava enfrentando problemas
financeiros e contribuía para a manutenção dos filhos dentro da medida do possível. Às fls. 130/131 consta petição informando que
o executado, bem como seus genitores ainda não haviam quitado o débito. Às fls.30, consta decisão decretando a prisão civil do
executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 733, § 1º do Código de Processo Civil.Às fls.154/157 consta parecer
do Ministério Público, o qual requereu a anulação dos atos processuais a partir do despacho de citação dos avós paternos (fls.104)
bem como opinou pela extinção do processo em razão da confusão processual e impossibilidade de regular desenvolvimento da
ação. Às fls. 158/159 este juízo proferiu decisão deferindo o pleito ministerial no tocante à exclusão dos avós paternos do pólo
passivo da presente execução de alimentos. Às fls. 208/215 consta justificativa apresentada pelo executado, a qual consiste em
esboçar a situação financeira ostentada por este, supostamente impossibilitado de arcar com a dívida objeto da execução.Às fls.
315, despacho determinando a atualização do valor informado pelos exequentes, bem como a intimação da empresa Móveis
Catarinense para depositar na conta da Sra. Magda Schultz Lisboa os valores referentes aos aluguéis mensais de imóvel situado
em Marabá/PA, de propriedade do executado. Às fls.385/387, consta petição requerendo a homologação de acordo firmado entre
as partes. O acordo entabulado pelas partes consiste nos seguintes termos:a) O executado pagará a quantia de R$ 10.400,00 (dez
mil e quatrocentos reais) mediante compensação do cheque de n.º 900087 emitido pelo Sr. Edimilson Schultz Lisboa, sendo que o
referido título deverá ser entregue a Sra. Magda Schultz Lisboa; b) O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mediante
compensação dos cheques de n.º 001269 no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) com vencimento em 04/02/2013,
n.º 001270 no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) com vencimento em 05/03/2013, n.º 001271 no valor de R$
2.900,00 (dois mil e novecentos reais) com vencimento em 05/04/2013, n.º 001272 no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reais) com vencimento em 05/05/2013, n.º 001273 no valor de 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) com vencimento em
05/06/2013, n.º 001274 no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) com vencimento em 30/06/2013.c) O valor de R$
57.760,00 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta reais), a ser pago em 58 parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) cada,
o equivalente a 1,48 salários mínimos, com reajustes anuais, de acordo com o salário mínimo nacional tendo como referência o
mês de janeiro, a serem pagos mediante depósito em conta da representante dos exequentes Magda Schultz Lisboa, c/c n.º
31.595-8, agência 0565-7, Banco do Brasil S/A, inscrita no CPF sob o n.º 299809092-34, com vencimento a partir de 20/02/2013.d)
As parcelas mensais serão descontadas do crédito do executado junto a empresa Catarinense Decor Móveis, sito na Av. Antonio
Maia, 1.800, Centro, Marabá/PA, a qual deverá ser intimada para que a partir do mês de fevereiro de 2013, efetue os depósitos
nos termos acordados pelas partes. e) Os honorários advocatícios serão suportados pela parte que os contratou. Os exequentes
reconhecem o crédito de seus patronos da ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o
valor recebido, a ser pago em 14 (quatorze) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), de logo autorizando o depósito das 14
primeiras parcelas a título de alugueres na conta de Joel Dantas $ Associados, Banco Bradesco, Agência 0721, c/c 20229, CNPJ
n.º 04.189.222/0001-55. Às fls. 389 o MPE requereu a homologação do acordo de fls.385/387 e a suspensão do processo até a
quitação da dívida.É o relatório. Decido. Com base em tudo o que fora exposto alhures,o acordo feito entre as partes enseja a
extinção do processo nos termos do artigo 269, III do Código do Processo Civil, Ressalte-se que eventual descumprimento dos
termos do acordo judicial não impede que a parte prejudicada venha a juízo informar tal evento e respectivamente realizar a
execução, haja vista a eficácia de título judicial ostentada pelo referido instrumento, conforme rol de títulos judiciais elencados no
artigo 475-N do Código de Processo Civil. Nestes termos, fica o executado advertido que o não cumprimento do acordo implicará
no vencimento antecipado das demais parcelas vincendas, sujeitas a nova execução. Diante do exposto, homologo o acordo
firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do mérito nos termos do artigo 269, III do Código
de Processo Civil, para que produza seus efeitos legais. Sem custas e sem baixa da distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimese. Cumpra-se. Açailândia, 26 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp:
163212
Processo nº 0002198-42.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE ALIMENTOS - Requerente: GENERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Representante Legal: MARIA JOSÉ ALVES DOS
SANTOS Requerido: VALMIR DOS SANTOS OLIVEIRA SENTENÇA GENERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, nos autos
devidamente qualificado, representado por sua mãe MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, assistido pelo Ministério Público do
Estado do Maranhão, propôs AÇÃO DE ALIMENTOS em face de VALMIR DOS SANTOS OLIVEIRA pelos fatos a seguir
expostos.Alega a representante do requerente, em síntese, que o requerido há 02 (dois) anos deixou de contribuir com a pensão
alimentícia do menor, ficando o mesmo, por vezes, à mercê de privações, necessitando de cuidados médicos, alimentícios,
educacionais, dentre outros. Pede que sejam fixados alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento do salário mínimo
vigente. Inicial acompanhada de documentos (fls. 02/03).Despacho determinando a citação e fixando alimentos provisórios (fls.
04).Expedida Carta Precatória para citação no endereço declinado na inicial, o requerido deixou de ser citado, conforme consta na
certidão acostada às fls. 50, verso. Concedido prazo para o requerente informar o endereço atualizado do demandado, o prazo
transcorreu in albis sem manifestação. Prazo precluso e certificado (fls. 53).Parecer do Ministério Público opinando pela extinção
do processo sem julgamento do mérito (fls. 56).É o relatório. Decido. Consta dos autos que o requerido não foi localizado no
endereço informado pela requerente, para os fins de citação e intimação. Intimada a parte demandante para fornecer a localização
atual do requerido deixou precluir o prazo sem apresentar manifestação.Concedida vista dos autos ao representante do Ministério
Público Estadual, este opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de
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desenvolvimento válido e regular do processo. É cediço, nestes termos, que poderá o juiz do processo declarar extinto o processo
sem resolução de mérito, independentemente de provocação do demandado, em casos que caracterizem abandono de causa por
parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício. Neste sentido, conforme vislumbro no caso em apreço, o autor foi intimado para
informar a localização do requerido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, e não cumpriu tal obrigação.
Assim, permanecendo inerte o autor, o juiz procederá à extinção da ação sem que para tanto seja necessário o requerimento do
demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada
pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de promover atos e diligências que deveria ter exercido,
abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte, inexoravelmente teremos a incidência do dispositivo
supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada o impedirá de propor, novamente, ação idêntica à anterior, mas se este se repetir
por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua inércia, estaremos diante da chamada perempção. In casu,
embora o autor tenha cumprido os requisitos da petição inicial, informando a qualificação e endereço do demandado, deixou de
indicar o novo endereço quando constatado através da certidão do oficial de justiça que o requerido havia mudado de endereço e
Estado. É de se ressaltar que, intimado para atualização, não cumpriu obrigação imposta às partes pelo artigo 238, parágrafo único
do Código de Processo Civil, no sentido de que cabe aos litigantes informarem ao juízo as mudanças de endereços sempre que
ocorrerem. Assim, cumprido o que determina o § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil, e em razão da impossibilidade de se
dar prosseguimento ao feito, e tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, a extinção do presente processo
sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Ressalto que
"nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma concisa. Inexigível a observância
do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141). Ante o que fora exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito, na forma do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios. Após
o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Açailândia, 28 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito
Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0002247-88.2007.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: PROMOTORIA ESTADUAL DO MARANHÃO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS Requerente: Elielton Sousa Silva representado por CLEIDIA
SOUSA SILVARequerido: IZAIAS RODRIGUES DA SILVA SENTENÇA ELIELTON SOUSA SILVA, nos autos devidamente
qualificado, representado por CLEIDIA SOUSA SILVA propôs AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
em face de IZAIAS RODRIGUES DA SILVA.Alega a representante do requerente, em síntese, que manteve um relacionamento
afetivo-amoroso com o requerido por cerca de 06 (seis) meses e que, em conseqüência desse relacionamento, engravidou do
menor postulante. Ainda, aduz a autora que o requerido nunca quis registrar a criança apesar de ter sido procurado peça mãe da
menor por diversas vezes.Inicial acompanhada de documentos de fls. 05/08.Determinada a citação do requerido à fl. 09.Mandado
de citação do requerido não cumprido às fls. 11/12.Procedida tentativa de localização do requerido através da Justiça Eleitoral às
fls. 21/28.Certificado o comparecimento da requerente em juízo à fl. 36.Expedida Carta Precatória à Comarca de Itinga/MA às fls.
42/43.Certidão negativa informando a impossibilidade de citação do demandado à fl. 51/52.Mandado de intimação da requerente,
para os fins de apresentação de novo endereço do requerido, devolvido com a finalidade não atingida às fls. 63/64.Parecer do
Ministério Público opinando pela extinção do feito à fl. 66.É o relatório. Decido. Trata-se de ação de investigação de paternidade
cumulada com alimentos proposta com o fito de averbação de registro de nascimento e fixação de alimentos em favor do
requerente.Consta nos autos que o requerido não foi encontrado nos endereços informados pela requerente. Ainda, quando da
intimação desta para os fins de atualizar a localização do demandado, restou a diligência infrutífera em virtude da autora não
residir no local informado na exordial.Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela autora. É cediço, nestes termos, que poderá o juiz do
processo declarar extinto o processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do demandado, em casos que
caracterizem abandono de causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício, devendo, se for o caso, intimar a parte
autora sobre tal possibilidade. Neste sentido, conforme vislumbro no caso em apreço, a autora não foi intimada para informar a
localização do requerido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que não reside no endereço
informado na peça processual. Assim, permanecendo inerte o autor ou abandonando a causa, o juiz procederá à extinção da ação
sem que para tanto seja necessário o requerimento do demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 - Extingue-se o
processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de
promover atos e diligências que deveria ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte,
inexoravelmente teremos a incidência do dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada impedirá o Autor de propor,
novamente, ação idêntica à anterior, mas se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua
inércia, estaremos diante da chamada perempção. Assim, diante do abandono de causa dado pela demandante, e tendo em vista
os princípios da economicidade e da eficiência, a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se impõe,
nos termos do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do processo sem
julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ
148/141). Ante o que fora exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III,
do Código de Processo Civil. Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.
Açailândia, 21 de janeiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466
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Processo nº 0002336-53.2003.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: ARLINDO BARBOSA DE AZEVEDO e JOAO MUNIZ SOBRINHO
ADVOGADOS: AMIN VIEIRA SABRY (OAB 3023) RUI CARLOS SANTOS SILVA (OAB 3851) IVYANE OLIVEIRA SILVA
BIANQUINI (OAB 7715)
Vistos. Cuida-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por ARLINDO BARBOSA DE AZEVEDO formulado por
JOÃO MUNIZ SOBRINHO, devidamente qualificados nos autos.Acostou-se à inicial os documentos de fls. 06/25.Nomeou-se
inventariante o Senhor JOÃO MUNIZ SOBRINHO, que prestou compromisso nos autos (fls. 34).Às fls. 61 consta despacho
chamando o feito a ordem para que o processo siga o trâmite do arrolamento, a teor do previsto no artigo 1031 do CPC.
Devidamente intimado por meio do Advogado, para juntar aos autos cópias dos documentos dos herdeiros cedentes, bem como
declaração por parte destes da inexistência de outros herdeiros e certidões atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal, no prazo de 10 (dez) dias.Intimado pessoalmente para o mesmo fim, o inventariante também quedou inerte.Vieram os
autos conclusos para sentença.É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.É certo que, no procedimento de inventário, a inércia do
inventariante pode levar à sua remoção, na forma do artigo 995, do Código de Processo Civil.Ocorre que a nova redação dada ao
artigo 982 do mesmo Código permite o procedimento do inventário e partilha por meio de escritura pública, o que faz com que o
processo de inventário judicial deixe de ser obrigatório.Nessa mesma linha de raciocínio:APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL
CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1- No caso de inércia do
inventariante em dar andamento ao feito, o juiz pode, diante do exame das circunstâncias do caso concreto e considerando os
princípios da economicidade e da eficiência, ao invés de removê-lo, julgar extinto o inventário que se encontra paralisados há mais
de três anos. 2 Inexistência de obrigatoriedade do inventário judicial, salvo no caso de haver testamento ou interesse de incapaz,
uma vez que o artigo 982 do CPC prevê a possibilidade de o inventário dos bens e a sua partilha serem feitos através de escritura
pública. 3 - Não há prejuízo para a Fazenda Pública se a extinção do inventário pelo rito ordinário se deu antes da homologação do
cálculo do imposto de transmissão porque, nesta hipótese, não há que se cogitar do decurso dos prazos decadencial para a
constituição do crédito tributário ou prescricional para a sua cobrança. 4 - Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ, Apelação
Cível 0000970-60.2001.8.19.0066, Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Julgamento em 09.02.2010). Essa nova norma não acarreta
prejuízo ao Fisco. Com efeito, no inventário pelo rito ordinário, antes da homologação do cálculo do imposto de transmissão, este
tributo não é devido, não se podendo falar em início do decurso do prazo prescricional.Ademais, a norma do artigo 995 do Código
de Processo Civil não pode mais ser interpretada de forma restrita diante do contexto atual em que os órgãos do Poder Judiciário
procuram melhorar a prestação jurisdicional. Ao contrário disso, deve ser interpretada à luz dos princípios da economicidade e da
eficiência.Assim, diante da inércia do inventariante, a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se
impõe, nos termos do artigo 267, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do
processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC
458" (JTJ 148/141).Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III,
do Código de Processo Civil.Custas e emolumentos na forma da lei.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 28 de
fevereiro de 2013. ALESSANDRA COSTA ARCANGELI Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 163212
Processo nº 0002363-21.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
Autor: TEONILA ROSA DA SILVA
Advogados: DOUGLAS BARROS COSTA ( OAB 10304 )
Réus:
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIALPROCESSO CADASTRO Nº 2363.21.2012.8.10.0022 (2363 2012) REQUERENTE: TEONILIA
ROSA DA SILVADE CUJUS: ROGÉRIO SILVA DE ASSISSENTENÇA TEONILIA ROSA DA SILVA intentou a presente ação
perante este Juízo com o fito de obter ALVARÁ JUDICIAL sob as seguintes alegações.Afirma a autora que era mãe e única
dependente do Sr. ROGÉRIO SILVA DE ASSIS, falecido no dia 23.03.2012, nesta cidade, em decorrência de insuficiência
hepática. Aduze, ainda, que o de cujus não deixou bens a inventariar, a não ser duas contas de depósitos de FGTS e, ainda, saldo
em conta no Banco do Brasil, necessitando, a autora, de alvará judicial para os fins de levantamento e saque dos respectivos
valores. Inicial acompanhada de documentos fls. 05/22.Despacho judicial determinando intimação do INSS, às fls. 23, para os fins
de informar se o falecido deixou herdeiros habilitados.Manifestação da Defensoria Pública às fls. 23.Resposta do INSS informando
a inexistência de dependentes habilitados na Previdência Social às fls. 26.Ofício expedido ao Banco do Brasil, às fls. 28, para os
fins de prestar informações acerca dos valores e numerários retidos em nome do falecido.Resposta do Banco do Brasil às fls.
30.Parecer do Ministério Público manifestando-se favorável ao deferimento do pedido às fls. 33/34.É o relatório. Passo a
decidir.Trata-se de ação de alvará judicial promovida pela requerente para os fins de recebimento dos valores deixados pelo Sr.
Rogério Silva de Assis, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, em virtude do seu falecimento. Inicialmente, defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita.Consta nos autos provas do falecido do de cujus (fls. 10), bem como documentos
que comprovam que existem valores monetários em nome deste junto a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Bradesco (fls.
18/20 e 30), sendo assim possível o pedido pleiteado pela autora.Conforme documentação acostada na peça exordial, vê-se que a
requerente possui legitimidade para postulação do feito, interesse processual, bem como direito a quantia pleiteada. Ainda, consta
nos autos, às fls. 26, que o falecido não deixou outros dependentes habilitados junto ao INSS.Concedida vista do processo à
representante do Ministério Público Estadual, esta opinou pela procedência do pedido e expedição de alvará judicial em favor da
autora.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e determino
o pagamento, através de ALVARÁ JUDICIAL a ser expedido em favor da suplicante, para levantar e retirar os valores referentes a
todo numerário existente em nome do falecido ROGÉRIO SILVA DE ASIS, CPF Nº 562.893.323-68, na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - FGTS - Contas vinculadas - PIS/PASEP nº 12421158453, Contas nº 190 e 526 e, ainda, para os fins de levantar e
retirar os valores depositados no BANCO DO BRASIL, Agência nº 1311-0, conta-corrente nº 37.062-2, em nome do de cujus.Sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 550 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.Açailândia, 31 de outubro de
2012.ANDRÉ B. P. SANTOSJuiz de Direito Titular da 2ª VaraRespondendo pela 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0002431-68.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE CURATELA PROCESSO CADASTRO Nº 2431-68.2012.8.10.0022 REQUERENTE: FRANCISCA ALVESREQUERIDO:
LEANDRO ALVES SOUZASENTENÇA FRANCISCA ALVES, devidamente qualificada nos autos, requereu a interdição de sua
irmã, LEANDRO ALVES SOUZA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.Aduziu a autora que o interditando é pessoa
portadora de transtorno mental evoluindo para síndrome amnésica, CID 10 F 19.5 estando, portanto, impossibilitado de responder
por suas ações. Alega ainda a requerente que goza de idoneidade moral e de boa saúde, possuindo condições de zelar pelos
interesses do interditando. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/13.Decisão judicial e designação de audiência às fls.
14.Termo de compromisso de curador provisório às fls. 22.Audiência de interrogatório do interditando às fls. 23, em que este foi
encaminhado ao CAPS para exame psiquiátrico.Ofício ao CAPS às fls. 24.Quesitos médicos respondidos pela médica psiquiatra
às fls. 27.Relatório Social às fls. 28/29.O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido às fls. 31.É o relatório. Passo a
decidir.A curatela é o instituto jurídico através do qual busca-se dar representação legal a quem por incapacidade absoluta,
decorrentes de fatores limitantes ou de deficiências físicas ou mentais congênitas ou adquiridas, não tenha condições de por si só
reger a sua pessoa e bens.Como se depreende da prova coligida, representada, em especial, pelo atestado médico, o interditando
apresenta enfermidade psíquica CID 10 F 19.5, com incapacidade mental definitiva para pratica dos atos da vida civil.Ainda, o
Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da interdição e acolhimento do pedido contido na inicial dos autos.Reconhecida,
pois, a incapacidade do interditando, e vez que presentes os pressupostos da condição da ação, deve prosperar a pretensão
deduzida na inicial.Assim, face o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para decretar, com fundamento nos art. 1.767, I e
1768, II, ambos do Código Civil, a interdição de LEANDRO ALVES SOUZA, nomeando-lhe curadora FRANCISCA ALVES, sob
compromisso legal.Procedam-se às publicações previstas no art. 1.184 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta,
expeça-se o mandado correspondente e o termo de compromisso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Açailândia, 11
de outubro de 2012.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0002460-26.2009.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Exeqüentes: Jéssica Carneiro e outros representados por CARLA DE SOUSA
CARNEIROExecutado: MILTON DA SILVA AMANCIO SENTENÇA JÉSSICA CARNEIRO E OUTROS, nos autos devidamente
qualificados, representados por CARLA DE SOUSA CANEIRO propuseram AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em face de
MILTON DA SILVA AMANCIO, pelos fatos a seguir expostos.A representante dos exeqüentes alega que o executado está
inadimplente com a pensão alimentícia referente aos meses de julho a setembro de 2009, não cumprindo com sua obrigação
alimentar em relação aos filhos.Inicial acompanhada de documentos (fl. 03). Despacho judicial (fl. 04).Mandado de citação
cumprido (fls. 06/07).Prazo precluso e certificado (fl. 08).Certidão informando o comparecimento da autora em juízo (fl.
10).Manifestação do Ministério Público (fls. 12/14).Procedida consulta do endereço do executado no Sistema SIEL (fls.
35/36).Atualização da dívida alimentícia (fls. 38/39).Parecer do Ministério Público Estadual (fl. 42).É o relatório. Decido. Cuida-se
de autos de execução de alimentos fundamentada no disposto no artigo 733 do Código de Processo Civil.Consta nos autos que o
executado não foi encontrando no endereço informado pela requerente. Ainda, quando da intimação desta para os fins de atualizar
a localização do demandado, restou a diligência infrutífera em virtude da autora não residir no endereço acostado na
exordial.Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este opinou pela extinção do processo sem
resolução do mérito por abandono da causa pela autora. É cediço, nestes termos, que poderá o juiz do processo declarar extinto o
processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do demandado, em casos que caracterizem abandono de
causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício, devendo, se for o caso, intimar a parte autora sobre tal possibilidade.
Neste sentido, conforme vislumbro no caso em apreço, a autora não foi intimada para informar a localização do requerido, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que não reside no endereço informado na peça processual.
Assim, permanecendo inerte o autor ou abandonando a causa, o juiz procederá à extinção da ação sem que para tanto seja
necessário o requerimento do demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 - Extingue-se o processo, sem resolução
de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de promover atos e diligências que deveria
ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte, inexoravelmente teremos a incidência do
dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada impedirá o Autor de propor, novamente, ação idêntica à anterior, mas
se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua inércia, estaremos diante da chamada
perempção. Assim, diante do abandono de causa dado pela exeqüente, e tendo em vista os princípios da economicidade e da
eficiência, a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III,
do Código de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir
de forma concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141). Ante o que fora exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Sem custas,
emolumentos e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Açailândia, 18 de janeiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 551 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Processo nº 0003653-42.2010.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA FRANCISCA ALVES MARTINS
Advogados: DANIEL SILVA GALVÃO ( OAB 7004 )DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (OAB 0000)
Réus:
Trata-se de ação de declaração de morte presumida, cujas partes são as acima mencionadas. Anexos, documentos.Alega a
requerente, em síntese, que seu marido o Sr. Francisco Alves Martins encontra-se desaparecido há mais de 11 (onze) anos, sendo
necessário o assentamento de óbito no registro civil, para que fins de requerimento de pensão por morte junto ao INSS. Inicial
acompanhada de documentos de fls. 07/14. Despacho ordenando a intimação da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias
demonstrar a conformação do pedido com a hipótese prevista no artigo 7º, inciso I, do Código Civil.Após o transcurso do iter
procedimental, a requerente devidamente assistida pela defensoria pública estadual, postulou a desistência da ação, por ora não
possui meios de demonstrar a conformação do pedido com a hipótese prevista no artigo 7º, inciso I do Código de Processo Civil. O
Ministério Público opinou pela extinção do feito em face da desistência configurada.É o relatório. Decido. Consta nos autos que a
ação ora em apreço firmou-se com base na necessidade de obtenção de Cadastro de Pessoa Física - CPF do falecido Raphael
dos Anjos Silva Lima para fins de requerimento de pensão por morte em favor da autora junto ao INSS.A autora informou à
Defensoria Pública que conseguira o desiderato antes de pronunciamento judicial. Concedida vista dos autos ao Ministério Público
este se manifestou pela a extinção do processo sem resolução do mérito por força do disposto no art. 267, VIII, CPC.Ressalto que
"nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma concisa. Inexigível a observância
do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141)Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na
forma do artigo 267, incisos VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito
em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 28 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª
Vara Resp: 163212
Processo nº 0004170-76.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: PAULO ROBERTO SANTIAGO DE SOUZA ( OAB 9020 )
Réus:
EVA PESSOA DE OLIVEIRA e MARTINS DA CONCEIÇÃO, nos autos devidamente qualificados, propôs Ação Anulatória de
Escritura de União Estável, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.Segundo consta dos autos, os requerentes pretenderam
formar um núcleo familiar e por livre e espontânea vontade celebraram o reconhecimento da união estável por via de escritura
pública no dia 05 de maio de 2012, perante a Serventia Extrajudicial de Cidelândia/MA. Com a inicial, os demandantes trouxeram
documentos com o fito de comprovar suas alegações conforme fls. 07/11. Às fls. 12 consta despacho deferindo os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita.Às fls. 14/15 o Ministério Público em suas considerações opina pelo indeferimento da petição inicial,
nos termos do artigo 295, I, parágrafo único, II do Código de Processo Civil.É o breve relatório. Passo a decidir.Trata-se de Ação
Anulatória de Ato Jurídico protocolada por EVA PESSOA DE OLIVEIRA e MARTINS DA CONCEIÇÃO, na qual buscam os autores
a anulação de escritura pública de união estável lavrada perante o Notário da Serventia Extrajudicial de Cidelândia/MA. Os
autores, em suas razões aduzem que pretenderam formar núcleo familiar e de livre e espontânea vontade celebraram o
reconhecimento de união estável por via de escritura pública, todavia arrependidos resolveram cancelá-la e que em razão de não
possuírem condições financeiras para realizarem tal mister pela via administrativa, tendo assim que recorrer ao Poder Judiciário.
Com essas considerações, roga pela anulação do ato atacado, para que seja anulada a referida certidão.É sabido que a
declaração feita pelas partes por instrumento público configura negócio jurídico, de invalidação possível somente na presença de
dois defeitos, quais sejam: o vício de consentimento, que atinge a própria manifestação da vontade e influi no momento que se
exterioriza a deliberação do agente; e o vício social, aquele que afeta o ato negocial em si, gerando a desconformidade do
resultado pretendido pelo agente, com o ordenamento legal. O erro, como vício de consentimento, caracteriza-se pela divergência
entre a vontade interna das partes no momento de firmar o negócio e a vontade declarada, decorrente de falsa compreensão
acerca de um dos elementos essenciais do negócio jurídico. Sobre o tema, destacam-se as previsões do Código Civil: "Art. 138.
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido
por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". "Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou
erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa". Depreende-se dos autos que o instrumento público em discussão foi
corretamente constituído pelos interessados, tal como se abstrai da própria inicial, quando admite-se que os requerentes de livre e
espontânea vontade declararam perante a Serventia Extrajudicial a existência de união estável entre eles. E neste aspecto, os
defeitos nos negócios jurídicos não se presumem, devem emergir do aferido, de forma inequívoca, assim, para o sucesso da
demanda, deveriam os autores fazer prova concreta de que sua percepção não estava completamente perfeita, que sofreu algum
tipo de pressão caracterizadora de coação, ou algum dos demais defeitos legalmente previstos e potencialmente capazes de eivar
a transação de vício insanável e sua consequente anulação. Pois bem, compulsando os autos, resta bastante claro que os autores
tinham total discernimento no momento de celebração do ato, com pleno conhecimento do que estabelecia.Feitas essas
ponderações, fica claro que, não trouxeram os autores, provas contundentes a indicar eventual vício no consentimento apto a
ensejar a anulação da escritura pública, mas sim se referem a mero arrependimento. Nesta seara, é o entendimento
jurisprudencial: "APELAÇAO CÍVEL. AÇAO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ACORDO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS.
ARGUIÇAO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇAO. FATO NAO COMPROVADO - COMPETE A PARTE AUTORA
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 333, INC. I, DO CPC). SUPOSTA EXISTÊNCIA DE BENS
SONEGADOS - AÇAO DE SOBREPARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e improvido. 1 - Um vez homologada, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 552 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
partilha só pode ser anulada se comprovado vício de vontade que invalide o ajuste (RTJ 110/1.274). 2 - De acordo com o disposto
nos art. 2.022, do CC/02 e art. 1.040, do CPC, ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros de que se tiver
ciência após a partilha"(A.C nº 427.342-5, Rel.Des. Rafael Augusto Cassetari, Dje 25.04.2008). (grifo nosso). Na verdade, está
bem claro que houve mero arrependimento, sendo que este fato por si só, não tem o condão de ensejar a anulação de negócio
jurídico escorreito, razão pela qual deve ser negado o pedido.Para obter a declaração de nulidade da escritura pública, no entanto,
deveriam os autores comprovar cabalmente a ocorrência do vício de consentimento, pois eles, inequivocamente, são maiores e
capazes. Para que o ato jurídico seja invalidado, mister a cabal comprovação de ter ocorrido efetivo vício de consentimento, seja
erro, dolo ou coação, mas no caso em exame isso não ocorreu. Ou seja, não há prova alguma quanto a defeito do negócio jurídico
reconhecido mediante escritura pública. Face o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, com
fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com julgamento de mérito. Sem custas e sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe e estilo.Açailândia-MA, 27 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara
Resp: 163212
Processo nº 0004506-80.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | CONVERSÃO DE
SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: JAQUELINE KARINE ARAUJO ( OAB 6254 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
...Diante do exposto, nos termos do Art. 1571, IV, do Código Civil e Art. 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, e CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial de SAMIA REGINA FERREIRA MENDES e
RENILTON OLIVEIRA SILVA. Assim, DECLARO TERMINADO O VÍNCULO CONJUGAL, bem como EXTINTO O PROCESSO,
com a resolução de mérito (Art. 269, Inciso I, do Código de Processo Civil), determinando o seu arquivamento.Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, ARQUIVE-SE com
as anotações de praxe.Açailândia, 27 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara
Resp: 163212
Processo nº 0005664-10.2011.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXEQUENTE: GIOVANNA RODRIGUES DA SILVARepresentante Legal: JUSIGLEUDE
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES EXECUTADO: DALGLINS PEREIRA DA SILVA SENTENÇA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA,
nos autos devidamente qualificada, representada por sua mãe JUSIGLEUDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, assistida pela
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em face de DALGLINS PEREIRA DA
SILVA pelos fatos a seguir expostos.Alega a exeqüente em síntese, que o executado encontra-se em mora com sua obrigação
alimentar desde o ano de dezembro de 2005; Pede a citação para pagamento de todo o valor em atraso, sob pena de penhora de
bens. Inicial acompanhada de documentos (fls. 07/10).Despacho determinando a citação (fls. 18).Expedido o mandado para
citação no endereço declinado na inicial, o requerido não foi localizado, conforme consta na certidão acostada às fls. 20.
Concedido prazo para a requerente informar o endereço atualizado do demandado, o prazo transcorreu in albis sem manifestação.
Prazo precluso e certificado (fl. 22).Parecer do Ministério Público opinando pela extinção do processo sem julgamento do mérito
(fls. 25).É o relatório. Decido. Consta dos autos que o requerido não foi localizado no endereço informado pela requerente, para os
fins de citação e intimação. Intimada a parte demandante para fornecer a localização atual do alimentante, deixou precluir o prazo
sem apresentar manifestação. A referida intimação se deu no ato em que o oficial informou da impossibilidade de proceder a
citação. Concedida vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, este opinou pela extinção do processo sem
resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É cediço, nestes termos, que
poderá o juiz do processo declarar extinto o processo sem resolução de mérito, independentemente de provocação do
demandado, em casos que caracterizem abandono de causa por parte do autor, portanto, o juiz extinguirá de ofício. Neste sentido,
conforme vislumbro no caso em apreço, a autora foi intimada para informar a localização do requerido, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito, e não cumpriu tal obrigação. Assim, permanecendo inerte o autor, o juiz procederá à extinção
da ação sem que para tanto seja necessário o requerimento do demandado. Veja a regra do artigo 267 do CPC: Artigo 267 Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) ... III - quando, por não promover os
atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Resumindo, quando o autor deixa de
promover atos e diligências que deveria ter exercido, abandonando a causa por mais de trinta dias, permanecendo inerte,
inexoravelmente teremos a incidência do dispositivo supracitado. Cabe ressaltar, entretanto, que nada o impedirá de propor,
novamente, ação idêntica à anterior, mas se este se repetir por três vezes tal conduta, ensejando novamente a extinção por sua
inércia, estaremos diante da chamada perempção. In casu, embora a autora tenha cumprido os requisitos da petição inicial,
informando a qualificação e endereço do demandado, deixou de indicar o novo endereço quando constatado através da certidão
do oficial de justiça que o requerido havia mudado de endereço e Estado. É de se ressaltar que, intimada para atualização, não
cumpriu obrigação imposta pelo Código de Processo Civil às partes, no sentido de que cabe aos litigantes informarem ao juízo as
mudanças de endereços sempre que ocorrerem. Assim, cumprido o que determina o § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil,
e em razão da impossibilidade de se dar prosseguimento ao feito, e tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência,
a extinção do presente processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 267, incisos III, do Código
de Processo Civil. Ressalto que "nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz deve decidir de forma
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concisa. Inexigível a observância do rigoroso formalismo do CPC 458" (JTJ 148/141). Ante o que fora exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, incisos III, do Código de Processo Civil. Sem custas, emolumentos
e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Açailândia, 28 de fevereiro de 2013.ALESSANDRA
COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466
Processo nº 0005798-37.2011.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Exeqüente(s): GLENDHA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA representada por
LEUDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Executado(s): DEUSAMAR RODRIGUES DA SILVA SENTENÇA Trata-se de Ação de
Execução de Alimentos proposta por GLENDHA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA representada por LEUDIANE RODRIGUES
DE OLIVEIRA, nos autos devidamente qualificada, em desfavor de DEUSAMAR RODRIGUES DA SILVA.Alega a representante da
exeqüente que o executado está inadimplente em relação as pensões alimentícias referentes aos meses de agosto a outubro de
2011.Inicial acompanhada de documentos de fls. 05/08.Emenda a inicial à fl. 12/16. Determinada a citação do executado à fl.
17.Carta Precatória devolvida com a finalidade atingida às fls. 21/25.Informações sobre o pagamento da dívida executada às fls.
26/31.Parecer do MPE favorável à extinção do feito às fls. 36.É o relatório. Decido. Consta nos autos informações dando pelo
pagamento da dívida executada. Com efeito, a quitação do débito pelo executado enseja a extinção da obrigação conforme
disposto no artigo 794, I, do Código do Processo Civil. Ouvido o Ministério Público, este manifestou-se favorável a extinção da
ação.Face o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do artigo 795 do Código de Processo Civil, para que
produza seus efeitos legais.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Açailândia, 28 de fevereiro de
2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de Direito Titular da 3ª Vara Resp: 112466

Quarta Vara de Açailândia
Processo nº 0000281-80.2013.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: K. V. S. S., rep. por V. DA S. S.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: J. P. S.
SENTENÇA [...] Analisando os autos, constata-se que o acordo engloba todo o débito em atraso, a título de pensão alimentícia,
correspondente aos processos 281 e 282 de 2013. Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo apresentado pelas partes para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, e declaro Suspenso o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, III do
Código de Processo Civil.Advirta-se que o descumprimento de qualquer das parcelas implicará no vencimento antecipado das
demais e poderá dar origem a nova execução.Sem Custas e emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Servindo-se este
de mandado.Após transito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de praxe.Açailândia/MA, 07 de março de
2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de direito titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0001728-11.2010.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA
Autor: J. S. E. S. e T. B. C., rep. por L. C. P. S.
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: G. DA C. P.
SENTENÇA [...] Trata-se in casu, de pedido de guarda formulado pelos requerentes J. S. E S. E T. B. C., em relação à menor L. C.
P. S..Conforme preceitua o art. 33 do Estatuto da Criança e Adolescente, a guarda obriga à prestação de assistência material,
moral e educacional à criança. De acordo com as provas carreadas aos autos, o menor convive, de fato, com sua avó paterna, em
face da ausência da mãe e a vontade do pai.A requerente, esposa do genitor da criança demonstrou não ter vontade de que a
menor conviva com sua família, e que o pai de L. deu preferência por acolher sua cunhada a acolher sua filha (fl.56-laudo
psicológico).Assim, acatando parecer ministerial e com base no laudo psicológico, INDEFIRO o pedido de Guarda formulado pelos
requerentes, por entender que estes não são e nem serão os responsáveis diretos e imediatos pela guarda.Sem custas e
emolumentos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Servindo-se este de mandado.Após o transito em julgado, arquive-se.Açailândia
(MA), 07 de março de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de direito titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp:
171439
Processo nº 0002447-22.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA
Autor: V. V. C.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: M. A. A. N. e V. DOS S. C.
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SENTENÇA [...] Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, deferindo a Guarda dos menores B. DOS S. C., I.
C. A. e I. V. DOS S. C. ao requerente V. V. C..Oficie-se ao CAPSI para realizar acompanhamento psicossocial da requerida V.
DOS S. C., segundo o estudo social às fls. 46.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério
Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Açailândia (MA), 11 de março de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza
de direito titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0003126-22.2012.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: A. I. B. DA C., REP. POR P. V. L. B.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: F. DE A. C.
SENTENÇA [...] Analisando os autos, verifica-se pelos documentos de fls. 45 que o Executado adimpliu sua obrigação. Destarte, a
declaração de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto, considerando a satisfação da obrigação
pelo Executado, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 794, I, e 795, ambos do Código de
Processo Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE com as anotações de praxe.Açailândia, 11 de março de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuiz de direito
titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0003528-06.2012.8.10.0022
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: J. P. S.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: K. V. S. S., REP. POR V. DA S. S.
SENTENÇA [...] Analisando os autos, constata-se que o acordo engloba todo o débito em atraso, a título de pensão alimentícia,
correspondente aos processos 281 e 282 de 2013. Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo apresentado pelas partes para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, e declaro Suspenso o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, III do
Código de Processo Civil.Sem Custas e emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após transito em julgado, ARQUIVE-SE
com as anotações de praxe.Açailândia/MA, 11 de março de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de direito titular da 3ª
VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0003980-16.2012.8.10.0022
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: A. G. F. DA S, REP. POR S. A. F.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: T. DOS S. S.
SENTENÇA [...] No caso concreto, o requerido, devidamente citado, não apresentou manifestação, tendo sido decretado revel.De
acordo com o art. 319 do CPC, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.Assim
sendo, JULGO PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, nos termos da inicial.Registre-se. Intime-se. Servindo-se este como
mandado.Ocorrido o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE. Sem custas e emolumentos, conforme art. 141, § 2º da Lei
8.096/90 - ECA.Açailândia, 11 de março de 2013.ALESSANDRA COSTA ARCANGELIJuíza de direito titular da 3ª Vara
Respondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0004193-22.2012.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: E. C. A. G., REP. POR M. A. S.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: O. S. G.
SENTENÇA [...] Destarte, a declaração de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto,
considerando a satisfação da obrigação pelo Executado, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos
794, I, e 795, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.Após trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de praxe.Açailândia, 11 de março de 2013.ALESSANDRA
COSTA ARCANGELIJuiz de direito titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439
Processo nº 0004194-07.2012.8.10.0022
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: E. C. A. G., REP. POR M. A. S.
Advogados: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO ( OAB 0000000 )
Réus: O. S. G.
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SENTENÇA [...] Destarte, a declaração de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto,
considerando a satisfação da obrigação pelo Executado, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos
794, I, e 795, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.Após trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de praxe.Açailândia, 11 de março de 2013.ALESSANDRA
COSTA ARCANGELIJuiz de direito titular da 3ª VaraRespondendo pela 4ª Vara Resp: 171439

Juizado Especial Cível e Criminal de Açailândia
Processo Nº.722-26.2009.8.10.0023.
Ação: de Procedimento do Juizado Cível
Requente(s): José Freitas da Silva
Advogado(s) : Israel de Oliveira e Silva – OAB/MA nº 7.092
Requerido(s): Raimundo Nonato C. da Luz - ME
Advogado(s): Andréia da Silva Furtado – OAB/MA nº 6.491.
DECISÃO DE FLS.142
É fato notório, neste Juizado, que as diligências com vista à localização da executada ou de seus bens tem sido, até aqui,
infrutíferas.
Em assim sendo, extingo a presente execução, nos termos do §4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95, devendo, porém, a Secretaria
expedir certidão do crédito em favor da credora. Expeça-se certidão relativa ao crédito da exeqüente para que se lhe convier,
oportunamente, renove a execução. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Açailândia, 28 de novembro de 2012.
Juiz ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO
Titular doJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Amarante do Maranhão
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
Assunto: Extinção da Execução
Processo nº: 9000144-12.2010.8.10.0066
Ação: Ação de Cobrança DPVAT
Requerente: MATIAS DA SILVA NASCIMENTO
Advogado: Dr. JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO, OAB/MA 4.945
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro dpvat
Advogado: Dra. CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO, OAB/MA 5.680
Finalidade: Intimação do (s) Advogado (s) da parte requerida: Dra. CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO, OAB/MA 5.680
, advogado bastante constituído do (a) Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro dpvat .
Assim como do advogado da parte requerente: Dr. JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO, OAB/MA 4.945.
Para que fiquem intimados (as) da sentença de folhas 150, que declara extinta a presente execução. Nos termos dos arts.
794, I e 795, do CPC, Para que produza efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Amarante do Maranhão MA, 14 de fevereiro de 2013.
Amarante do Maranhão - MA, 18 de março de 2013 .
Matheus Augusto Santos da Silva
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Glender Malheiros Guimarães, Titular da Vara Única da Comarca de Amarante do Maranhão MA, Obs:. Informamos ainda aos senhores que a partir desta data os e-mails endereçados ao juizado especial civil da comarca de
Amarante do Maranhão, deverão ser endereçados ao seguinte endereço de e-mail: JUIZCIVCRIM_AMA@TJMA.JUS.BR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
Processo nº.: 9000240-27.2010.8.10.0066
Ação: Cobrança de DPVAT
Requerente: ELIEZER PEREIRA DA CRUZ
Advogado: DRA. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA, OAB/MA 6.284
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Advogado: Dr. Régis Gondim Peixoto, inscrito nas seccionais OABCE 17.731 e OABMA 9.357-A & Dr. Fábio Elias de Medeiros
Mouchrek, inscrito na seccional OABMA 5.973.
Finalidade: Intimação do (s) Advogado (s) da parte requerida: Dr. Régis Gondim Peixoto, inscrito nas seccionais OABCE 17.731 e
OABMA 9.357-A & Dr. Fábio Elias de Medeiros Mouchrek, inscrito na seccional OABMA 5.973, advogado constituído nos autos
supramencionados do Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Assim como a advogada da parte requerente: DRA. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA, OAB/MA 6.284.
PARA que fiquem intimados da sentença que julgou extinta a execução de fls. 150/153:
"A seguradora lider dos consórcios do Seguro Dpvat, já qualificada apresentou impugnação a execução proposta por
ELIEZER PEREIRA DA CRUZ, também já qualificado tendo por fundamento o excesso de execução (art. 475-L, V do CP.
Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. na medida em que não obedeceu ao comando do art. 475-B do CPC
uma vez que em que pese trazer uma memória de cálculos às fls. 153, a mesma não discrimina como chegou ao valor
descrito no item 1, limitando-se a afirmar que seria eventual diferença entre o valor pago e o devido, sem explicitar em
que consistiria o valor supostamente devido de R$ 20.244,22. Inclusive dificultou a apresentação da impugnação por parte
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do executado, cuja peça também não mostra uma argumentação concatenada de ideias.Ante o exposto, Extingo sem
resolução de mérito a execução de fls. 151-153, por inépcia da inicial da execução, motivo pelo qual determino o
desbloqueio dos valores penhorados ás fls. 173-175, mediante alvará judicial ao EXECUTADO. P. R. l. Amarante do
Maranhão, 31 de julho de 2012. Juiz Glender Malheiros Guimarães - Titular da Comarca de Amarante do Maranhão"
Amarante do Maranhão - MA, 18 de março de 2013.
Matheus Augusto Santos da Silva
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Glender Malheiros Guimarães, Titular da Vara Única da Comarca de Amarante do Maranhão MA, de acordo com a Portaria nº. 037/2009 de 01 de dezembro de 2009).obs:. Informamos ainda aos senhores que a partir desta
data os e-mails endereçados ao juizado especial civil da comarca de Amarante do Maranhão, deverão ser endereçados ao
seguinte endereço de e-mail: JUIZCIVCRIM_AMA@TJMA.JUS.BR.
Processo nº: 9000309-88.2012 .8.10.0066
Ação: Ação de Cobrança
Requerente: BELCIMAR PEREIRA NASCIMENTO
Advogado: CARLOS ALBERTO MUNIZ FERREIRA JUNIOR OAB/MA 8863
Requerido: CEMAR
Advogado: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914
SENTENÇA:Vistos, Dispensando relatório, art. 38 da Lei nº 9.099/95. Ante a constatação de total cumprimento do acordo,
mediante depósito judicial (fl. 31) e demais documentos (fls. 14/21), bem como a declaro extinta a presente Execução, o fazendo
com supedâneo nos artigos 794, I e 795, do Código de Processo Civil para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Expeça-se alvará judicial em favor do demandante. Publique-se, registre-se, intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição. Amarante do Maranhão/MA, 27 de Fevereiro de 2013 Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito
Titular

Anajatuba
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O DOUTOR GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM, JUÍZ DE DIREITO, TITULAR DA COMARCA DE ARARI/MA,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO NA FORMA DA
LEI ETC...Faço saber a todos quanto o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por
este Juízo e Secretaria Judicial, os autos do Termo Circunstanciado nº 545-93.2012.8.10.0067, proposto pela Delegacia de
Policia Civil de Anajatuba contra Leandro Santana Licar de Queiroz, brasileiro, maranhense, natural de Anajatuba/MA, solteiro,
lavrador, filho de Max Rosa de Queiroz e Benedita Aureliana Licar, atualmente em local incerto, para no prazo de 05 (cinco) dias,
comparecer nesta Secretaria Judicial, para informar ou justificar o descumprimento da suspensão do processo condicional, sob
pena de revogação do benefício. Anajatuba/MA, 18 de março de 2013. Gladiston Luis Nascimento Cutrim, Juíz de Direito,
Respondendo. E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial
do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Anajatuba, Estado do Maranhão, 18 de Março de 2013. Eu,
_____, (Valdina de Jesus Lima Dutra dos Santos), Secretária Judicial, subscrevi.
GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM
Juíz de Direito - Respondendo

Arame
Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Liminar, processo nº 23732.2011.8.10.0068
Requerente: Maria Amélia Guajajara
Advogado: Dr. Caribe Franco Leite OAB/MA nº. 10.027
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA S/A
Advogado: Dr. Celso Marcon OAB/MA nº. 8104-A – Rita Monyelly B. L. Costa OAB/MA n° 11.446
FINALIDADE: INTIMAR Dr. Caribe Franco Leite OAB/MA nº. 10.027 e Dr. Celso Marcon OAB/MA nº. 8104-A – Rita Monyelly B. L.
Costa OAB/MA n° 11.446, para tomar ciência da decisão proferida nos autos em epígrafe a seguir transcrita:
A sentença foi prolatada em 08/11/12 e o recurso inominado interposto no dia 23/11/12 (fls. 67), sendo, portanto, intempestivo, vez
que ultrapassado o prazo de dez dias.
Do exposto, deixo de receber o recurso inominado.
Intimem-se as partes da presente decisão, via seus advogados.
Transitado em julgado e não havendo pleito de execução, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Intimem-se.
Arame, 14 de fevereiro de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
- Juiz Titular DESPACHO
Processo nº 9000194-32.2010.8.0068
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Reclamante: DOURIVAL BARROS DOS SANTOS
Reclamado: BANCO REAL S/A
Advogado: Dra. JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB OAB/MA Nº 7386
Intime-se o Requerido, pessoalmente, ou via advogado, caso possua, para pagamento do valor apurado às fls. 42, de R$
39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), referente à multa diária pelo descumprimento da decisão judicial, no prazo de
quinze dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre a quantia, nos termos do art. 475-J, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Arame, 18 de março de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito Titular
Proc. 9000858-92.2012.8.10.00
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
AUTOR: BENTO DE SOUSA OLIVEIRA
RÉU: BANCO GE CAPITAL
Advogado: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76696
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 78 que noticia a ausência de pagamento e o requerimento de execução do acordo, intime-se o
Requerido, via advogado, para efetuar o pagamento do valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinqüenta reais), referente ao
valor acordado mais a multa de 30%, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre a quantia, nos
termos do art. 475-J, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Arame, 18 de março de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito Titular

Araioses
Primeira Vara de Araioses
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE LEI
Processo n° 341-87.2005.8.10.0069
Ação: Cobrança
Requerente: I. N. irrigação LTDA
Requerido: Fazenda Pública Municipal de Araioses.
A Drª JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum de Araioses,
respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA, na forma da lei, etc., FAZ SABER a I.N. IRRIGAÇÃO LTDA, C.N.P.J. nº
34.971.267/0001-48, Rua Alcenor Candeira, nº 430, Bairro do Carmo, Parnaíba/PI, CEP: 64.200-190, atualmente com sede em
local incerto e não sabido que nos autos do processo acima descrito foi proferida sentença de fls. 31 a saber: “SENTENÇA. Vistos
etc. Trata-se de Ação de Cobrança Ordinária proposta pela l. N. Irrigação LTDA, em desfavor da Fazenda Pública Municipal de
Araioses. Às fls. 29, o (a) autor (a) foi intimado (a) para dizer pagar as custas processuais sob pena de cancelamento na
distribuição, no qual decorreu o prazo sem que o (a) mesmo (a) pagasse. É o relatório. DECIDO. Uma das formas de extinção do
processo, sem julgamento do mérito, ocorre quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a
causa por mais de trinta dias. No caso ora em tela, o (a) autor (a) deixou transcorrer o prazo para pagar custas processuais, não
promovendo atos de diligência que lhe competiam. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos
do artigo 267, inciso lll do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Observadas as formalidades legais arquivem-se. Araioses,
23 de novembro de 2009. MARCELO FONTENELE VIEIRA. Juiz de Direito”. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR
JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. Dado e
passado nesta cidade de Araioses/Ma, 15 de março de 2013. Eu, Antonio Rafael de Lira Viana, Técnico Judiciário, digitei e
providenciei a impressão. Eu, Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, conferi e assino.
JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA
Diretora do Fórum de Araioses, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE LEI
Processo nº 523-44.2003.8.10.0069

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 558 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Ação: Consignação em Pagamento
Requerente: Banco do Brasil S/A
Requerido: Francisco das Chagas Linhares e outra.
A Drª JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum de Araioses,
respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA, na forma da lei, etc., FAZ SABER a MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
LIRA, brasileira, casada, funcionária pública, residente e domiciliada no Município de Água Doce do Maranhão/MA, atualmente em
local incerto e não sabido que nos autos do processo acima descrito foi proferida sentença de fls. 125/126 a saber:
“SENTENÇA.Vistos etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo Banco do Brasil S/A, em desfavor de
Francisco das Chagas Linhares. Às fls. 61, o (a) autor (a) foi intimado (a) para dizer se ainda tinha interesse no feito, no qual
decorreu o prazo sem que o (a) mesmo (a) manifestasse interesse. É o relatório. DECIDO. Uma das formas de extinção do
processo, sem julgamento do mérito, ocorre quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a
causa por mais de trinta dias. No caso ora em tela, o (a) autor (a) deixou transcorrer o prazo para manifestar interesse na causa,
não promovendo atos de diligência que lhe competiam. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 267, inciso NI do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.l. Observadas as formalidades legais arquivem-se.
Araioses, 23 de novembro de 2009. MARCELO FONTENELE VIEIRA. Juiz de Direito”. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM
DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP:
65.570-000. Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 7 de março de 2013. Eu, Antonio Rafael de Lira Viana, Técnico
Judiciário, digitei e providenciei a impressão. Eu, Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, conferi e assino.
JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA
Diretora do Fórum de Araioses, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE LEI
Processo n° 933-34.2005.8.10.0069
Ação: Despejo
Requerente: Roseli Coelho de Sousa
Requerida: Maria Vanilda Silva Lima e outro
A Drª JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum de Araioses,
respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA, na forma da lei, etc., FAZ SABER a ROSELI COELHO DE SOUSA,
brasileira, casada, lavradora, residente e domiciliada no Sítio Nova Aliança, Rua do Escalvado, Boca da Mata, Maranhão e MARIA
VANILDA SILVA LIMA e FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiros, residentes e domiciliados na rua das Mugumbeiras,
s/nº, bairro Cumprida, nesta, todos atualmente com endereço em local incerto e não sabido que nos autos do processo acima
descrito foi proferida sentença de fls. 31 a saber: “SENTENÇA. Vistos em correição. Trata-se de Ação de Despejo proposta por
Roseli Coelho de Sousa em desfavor de Maria vanilda Silva Lima. Relatos, DECIDO. Uma das formas de extinção do processo,
sem julgamento do mérito, ocorre quando, por não promover atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por
mais de trinta dias. No caso ora em tela, o (a) requerente foi intimado (a) via AR para requerer o que achasse cabível no prazo de
10 dias, sob pena de extinção de processo. Conforme notado no processo, o (a) autor (a) deixou transcorrer o prazo sem se
manifestar pelo seu prosseguimento. Nas condições acima citadas caracteriza-se a falta de interesse do (a) autor (a). Ante
exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso lll do código de Processo Civil. Sem
custas. Observadas as formalidades legais arquivem-se. Publique-se. Registre-se. intimem-se. Araioses, 25 agosto de 2009.
MARCELO FONTENELE VIEIRA. Juiz de Direito”. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA
NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. Dado e passado nesta cidade de
Araioses/Ma, 15 de março de 2013. Eu, Antonio Rafael de Lira Viana, Técnico Judiciário, digitei e providenciei a impressão. Eu,
Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, conferi e assino.
JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA
Diretora do Fórum de Araioses, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA
Processo:11.2006 Ação: Penal Publica
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: ANTONIO DE JESUS SOUSA; JOSE RIBAMAR DE JESUS SOUSA; JOÃO DE JESUS SOUSA; FERNANDO VIEIRA
CHAVES
-advogado: Dr. Rogério Franco OAB/MA6632
FINALIDADE: INTIMAR DR. ROGÉRIO FRANCO OAB/MA Nº 6632, advogado, nomeado por este Juízo, dos Réus ANTONIO DE
JESUS SOUSA; JOSE RIBAMAR DE JESUS SOUSA; JOÃO DE JESUS SOUSA e FERNANDO VIEIRA CHAVES, para
comparecer na sala de audiências desta comarca para sessão de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de
defesa e interrogatório dos acusados, designada para o dia 23/05/2013, às 09:00 horas.
Jose Valmir Pinto Carvalho
mat.156380
Processo: 113.2004 Ação: Penal Publica
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS LORIANO DE SOUSA
-Dra. Suely Lopes Silva OAB/MA 3454
FINALIDADE: INTIMAR Dra. Suely Lopes Silva OAB/MA 3454, na qualidade de advogada do réu, para comparecer à audiência
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de instrução e julgamento, designada para o dia 21/05/2013, às 16:30 horas.
Arame/MA, 18 de março de 2013.
Jose Valmir Pinto Carvalho
Mat. 156380

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Ação de Indenização por Danos Morais, processo nº 154-79.2012.8.10.0068
Requerente: Irismar Lima Pereira
Advogado: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454
Requerido: OI CELULAR S.A
Advogado: Dr. José Jerônimo Duarte Junior OAB/MA 5.302
FINALIDADE: INTIMAR: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454 e Dr. José Jerônimo Duarte Junior OAB/MA 5.302, para tomar
ciência do despacho proferido nos autos em epígrafe a seguir transcrito:
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração que a empresa OI CELULAR, já qualificada nos autos, ajuizou para análise e alteração da
sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, que condenou-a ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor
do autor.
O embargante interpôs o presente recurso para fins de apontar omissão no julgado afirmando que não houve o enfrentamento dos
pontos suscitados nos autos.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração porque tempestivos, mas os rejeito.
O que se busca no presente recurso é a rediscussão do conteúdo da sentença, algo que não pode ser veiculado nos estreitos
limites dos embargos de declaração. Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
"DECISUM"- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
Os Embargos Declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto
que, "ex vi legis", limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e
exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sob os equivocados rótulos de omissão e contradição,
especialmente se a Turma Julgadora manifestou-se de forma lógica, coerente e fundamentada sobre os aspectos fundamentais
que conduziram à extinção do feito, existindo, ainda, perfeita sintonia entre os seus fundamentos e a sua conclusão.”. (grifo
nosso).
Por tais razões, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Arame-MA, 14 de fevereiro de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito
Processo 107-06.2008 (158.2008) Ação: Penal
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: EDIVAN PEREIRA DA SILVA (V. BAJARA) e JOSE HONORATO MENDES NETO ( V. NETO DO PEDÃO)
-Advogados: Dra. Suely Lopes Silva OAB/MA 3454
FINALIDADE: INTIMAR Dra. Suely Lopes Silva OAB/MA 3454, advogado do Réu Edvan Pereira da Silva,para comparecer à
audiências de instrução e julgamento, designada para o dia 22 de maio de 2013, às 16:30 horas, na sala de audiência desta
comarca, Fórum local, Arame/MA..
Arame, 18 de março de 2013.
Jose Valmir Pinto Carvalho
Técnico Judiciário
Matricula 156380
Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Liminar, processo nº 23732.2011.8.10.0068
Requerente: Maria Amélia Guajajara
Advogado: Dr. Caribe Franco Leite OAB/MA nº. 10.027
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA S/A
Advogado: Dr. Celso Marcon OAB/MA nº. 8104-A – Rita Monyelly B. L. Costa OAB/MA n° 11.446
FINALIDADE: INTIMAR Dr. Caribe Franco Leite OAB/MA nº. 10.027 e Dr. Celso Marcon OAB/MA nº. 8104-A – Rita Monyelly B. L.
Costa OAB/MA n° 11.446, para tomar ciência do despacho proferido nos autos em epígrafe a seguir transcrito:
Intimem-se as partes da decisão de fls. 114.
Após, intime-se o Requerido, pessoalmente, ou via advogado, caso possua, para pagamento do valor apurado às fls. 116, no prazo
de quinze dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre a quantia, nos termos do art. 475-J, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Arame, 18 de março de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito Titular
Ação de Indenização por Danos Morais, processo nº 242-20.2012.8.10.0068
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Requerente: Herica Batista Silva
Advogado: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454
Requerido: OI CELULAR S.A
Advogado: Dr. José Jerônimo Duarte Junior OAB/MA 5.302
FINALIDADE: INTIMAR: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454 e Dr. José Jerônimo Duarte Junior OAB/MA 5.302, para tomar
ciência do despacho proferido nos autos em epígrafe a seguir transcrito:
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração que a empresa OI CELULAR, já qualificada nos autos, ajuizou para análise e alteração da
sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, que condenou-a ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor
do autor.
O embargante interpôs o presente recurso para fins de apontar omissão no julgado afirmando que não houve o enfrentamento dos
pontos suscitados nos autos.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração porque tempestivos, mas os rejeito.
O que se busca no presente recurso é a rediscussão do conteúdo da sentença, algo que não pode ser veiculado nos estreitos
limites dos embargos de declaração. Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
"DECISUM"- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
Os Embargos Declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto
que, "ex vi legis", limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e
exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sob os equivocados rótulos de omissão e contradição,
especialmente se a Turma Julgadora manifestou-se de forma lógica, coerente e fundamentada sobre os aspectos fundamentais
que conduziram à extinção do feito, existindo, ainda, perfeita sintonia entre os seus fundamentos e a sua conclusão.”. (grifo
nosso).
Por tais razões, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Arame-MA, 14 de fevereiro de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito
Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Liminar, processo nº 37125.2012.8.10.0068
Requerente: Antonio da Conceição
Requerido: BANCO BMG
Advogado: Dr. Luis Carlos Monteiro Laurenço OAB/BA n° 16.780
FINALIDADE: INTIMAR: Dr. Luis Carlos Monteiro Laurenço OAB/BA n° 16.780, para tomar ciência da decisão proferida nos autos
em epígrafe a seguir transcrita:
Juntados os extratos, INTIMA-SE AS PARTES, VIA SEUS ADVOGADOS, PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS,
SUCESSIVAMENTE, A INICIAR PELO AUTOR. A seguir, conclusos.
Gildenes Trindade Messias
Téc. Judiciário
Mat. 1621073
INTIMAÇÃO
Ação de Tutela e Curatela, processo nº 38-71.2008.8.10.0068
Requerente: MPE em favor de Ledi Pereira de Oliveira
Requerido: Municipio de Arame/MA
Advogado: Dr. Rogério Franco OAB/MA Nº 6.632
FINALIDADE: INTIMAR: Dr. Rogério Franco OAB/MA nº 6632, para tomar ciência da sentença proferida nos autos em epígrafe a
seguir transcrito:
“(...)Face ao exposto, considerando a perda de eficácia da coerção cautelar, por sobre ela incidir a decadência, JULGO EXTINTO
o processo e REVOGO A LIMINAR, com base nos arts. 806 e 808, inc. I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intime-se.”
Arame, 25 de fevereiro de 2011
VALTAIR LEMOS LOUREIRO
Juiz de Direito
Ação de Indenização por Danos Morais, processo nº 514-14.2012.8.10.0068
Requerente: Joelton Pessoa Lima Rezende
Advogado: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454
Requerido: OI CELULAR S.A
Advogado: Drª. Letícia Maria Andrade Trovão OAB/MA 7.583
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FINALIDADE: INTIMAR: Drª. Suely Lopes Silva OAB/MA 3.454 e Drª. Letícia Maria Andrade Trovão OAB/MA 7.583, para tomar
ciência do despacho proferido nos autos em epígrafe a seguir transcrito:
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração que a empresa OI CELULAR, já qualificada nos autos, ajuizou para análise e alteração da
sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, que a condenou ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor
do autor.
O embargante interpôs o presente recurso para fins de apontar omissão e/ou contradição no julgado afirmando que a decisão
embargada afastou o argumento da necessidade de preliminar de complexidade da causa em razão da necessidade de perícia sob
a justificativa de que o fato narrado nos autos é público e notório e independe de prova.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração porque tempestivos, mas os rejeito.
Os argumentos utilizados pela empresa para justificar o pedido de perícia são os seguintes: 1) não há comprovação nos autos da
interrupção do serviço de telefonia móvel do terminal do autor; 2) para informar o período da eventual paralisação; 3) se esta
decorreu de conduta praticada pela requerida.
Ocorre que a própria peça defensiva traz as informações necessárias para rechaçar os argumentos, respectivamente, algo que se
encontra presente da decisão.
Em primeiro, afirma categoricamente que houve uma descarga elétrica causada por um raio de onde decorreu a interrupção
temporária do serviço.
Em segundo, o período da interrupção encontra-se patente pelo RAT anexado à defesa. Ora, se a interrupção ocorreu em 01/04/12
e a perícia só foi confeccionada em 09/04/12, a conclusão inafastável é que houve, pelo menos, nove dias que intermediaram o
evento e o conserto. Quanto ao ponto, revela-se incrível que a empresa proponha ir contra um fato atestado por qualquer um
residente na comarca, inclusive pelos funcionários e o Juiz que laboravam no Fórum à época, que permaneceram inertes no
período pela impossibilidade de manuseio do sistema THEMIS, que somente funciona com acesso à internet, sinal que foi
interrompido à época. É ir contra a própria realidade dos fatos. Considero que por isso não foi o suposto engenheiro arrolado como
testemunha. O cometimento do crime de falso testemunho estaria configurado.
Em terceiro, a própria empresa informa que a conduta se deu pela ocorrência da descarga elétrica. A conduta da requerida a
ensejar indenização consistiu justamente na extrema demora em sanar o defeito.
Como assentado na sentença, mesmo que a descarga elétrica tivesse efetivamente ocorrido, nove a dez dias é tempo demasiado
para manter toda uma cidade, totalmente dependente do sinal da operadora, a única no município, isolada do mundo. Ressalto
aqui que Arame dista, pelo menos, noventa quilômetros da cidade mais próxima. E são noventa quilômetros das estradas mais
precárias existentes no Maranhão, posso garantir. Seja em direção a Buriticupu, Grajaú, Itaipava ou Paulo Ramos.
No mundo extremamente tecnológico em que vivemos e diante do imenso poderio financeiro da empresa, os equipamentos
necessários ao reparo poderiam ser buscados em qualquer lugar do mundo em menos de quarenta e oito horas. Ao invés disso,
preferiu a fornecedora retardar sua obrigação por nove a dez dias, sem qualquer satisfação à população aramense.
Por fim, o que se busca no presente recurso é a rediscussão do conteúdo da sentença, algo que não pode ser veiculado nos
estreitos limites dos embargos de declaração. Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
"DECISUM"- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
Os Embargos Declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto
que, "ex vi legis", limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e
exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sob os equivocados rótulos de omissão e contradição,
especialmente se a Turma Julgadora manifestou-se de forma lógica, coerente e fundamentada sobre os aspectos fundamentais
que conduziram à extinção do feito, existindo, ainda, perfeita sintonia entre os seus fundamentos e a sua conclusão.”. (grifo
nosso).
Por tais razões, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Arame-MA, 22 de novembro de 2012.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito
Ação de Negativação de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar, processo nº 704-74.2012.8.10.0068
Requerente: Edivaldo Ferreira de Oliveira
Requerido: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: Dr. Gilberto Costa Soares OAB/MA 4.914
FINALIDADE: INTIMAR: Dr. Gilberto Costa Soares OAB/MA 4.914, para tomar ciência do despacho proferido nos autos em
epígrafe a seguir transcrito:
Intime-se a parte requerida para, por meio de advogado, se manifestar sobre a petição de fls. 31, que versa acerca do
descumprimento do acordo entabulado em audiência, no prazo de cinco dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Arame-MA, 14 de FEVEREIRO de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz Titular
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar, processo nº 743-71.2012.8.10.0068

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 562 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Requerente: Etevaldo Constâncio do Vale
Advogado: Dr. Francisco Rogério Limeira Franco OAB/MA n° 6.632
Requerido: BANCO RURAL
Advogado: Dr. Marcos Caldas Martins Chagas OAB/MG n° 56.526 – Karine Bonfim OAB/MA 11.771-A
FINALIDADE: INTIMAR: Dr. Francisco Rogério Limeira Franco OAB/MA n° 6.632 e Dr. Marcos Caldas Martins Chagas OAB/MG
n° 56.526 – Karine Bonfim OAB/MA 11.771-A, para tomar ciência da decisão proferida nos autos em epígrafe a seguir transcrita:
Juntados os extratos, INTIMAM-SE AS PARTES, O REQUERIDO VIA SEU ADVOGADO, PARA SE MANIFESTAREM NO PRAZO
DE CINCO DIAS, SUCESSIVAMENTE, A INICIAR PELO AUTOR. A seguir, conclusos.
Arame 18 de março de 2013.
Gildenes Trindade Messias
Téc. Judiciário
Mat. 1621073

Bacabal
Terceira Vara de Bacabal
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:2193-43.2012.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Remoção de Curador
PARTE(S) REQUERENTE(S):Aurélio Pereira de Sousa
PARTE(S) REQUERIDA(S):Janilson Pereira de Sousa
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Aurélio Pereira de Sousa e requerido(a) Janilson Pereira de Sousa constante das fls
43/44do seguinte teor: "exposto, defiro o pedido para remover o Sr. AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA do encargo de curador de
Janilson Pereira de Sousa, nomeando, em substituição, MARIA DAS GRAÇAS SOUSA para o exercício da referida curatela, em
toda a sua plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensado da especialização da
hipoteca legal (CPC, art. 1.190 ". O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria
Judicial, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 12 dias do mês de março do ano dois mil e treze (2013). Eu Janete
Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:1417-43.2012.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Curatela
PARTE(S) REQUERENTE(S):Francisca Ramos de Sousa
PARTE(S) REQUERIDA(S):Leandro Ramos de Sousa
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Francisca Ramos de Sousa e requerido(a) Leandro Ramos de Sousa, constante das
fls.20/21 do seguinte teor:"Ante o exposto, declaro o requerido LEANDRO RAMOS DE SOUSA absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e decreto a sua interdição, na forma do art. 3°, inciso II, do Código Civil, ao tempo em que, com
amparo no comando do art. 1.775, §3°, também do C.C., nomeio-lhe curadora na pessoa de sua irmã, FRANCISCA RAMOS DE
SOUSA, qualificada na inicial. Assim, deverá exercer o encargo em toda a sua plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC,
art. 1.187), ficando, no entanto, dispensada da especialização da hipoteca legal (CPC, art. 1.190) O que se CUMPRA nos termos e
na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 13 dias
do mês de março do ano dois mil e treze (2013). Eu Janete Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria
Gonçalves de Sousa, secretária Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:1788-07.2012.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Interdição
PARTE(S) REQUERENTE(S):Janeth Cléia Silva Serra
PARTE(S) REQUERIDA(S):José Sanção Serra Júnior
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
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Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Janeth Cléia Silva Serra e requerido(a) JOSÉ SANÇÃO SERRA JÚNIOR constante das
fls.24/25 do seguinte teor: "Ante o exposto, declaro o(a) requerido(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e decreto a sua interdição, na forma do art.3º, inciso II, do Código Civil, ao tempo em, com amparo no comando do art.
1775, 3º, também do C.C, nomeio-lhe curador na pessoa de Janeth Cléia Silva Serra, devendo exercer o encargo em toda a sua
plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensado da especialização da hipoteca
legal (CPC, art. 1.190)". O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial,
nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos quatro (04) dias do mês de março do ano dois mil e treze (2013). Eu, Janete
Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:185-93.2012.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Remoção de Curador
PARTE(S) REQUERENTE(S):MPE
PARTE(S) REQUERIDA(S):Rosalina Costa Cruz
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Elyssandra cruz Sousa e requerido(a) Elizângela Costa Cruz, constante das fls. 27/28 do
seguinte teor: " Pelo exposto, defiro o pedido e nomeio ELYSSANDRA CRUZ SOUSA, qualificada nos autos, curadora de
ELIZÂNGELA COSTA CRUZ, em substituição à sra. Rosalina Costa Cruz, já falecida, devendo ela exercer o encargo em toda a
sua plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensada da especialização da hipoteca
legal (CPC, art. 1.190). O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial,
nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 12 dias do mês de março do ano dois mil e treze (2013). Eu Janete Maria
Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:1895-51.2012.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Curatela
PARTE(S) REQUERENTE(S):Elizângela Fernandes da Silva
PARTE(S) REQUERIDA(S):Fernando Fernandes da Silva
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Elizângela Fernandes da Silva e requerido(a) Fernando Fernandes da Silva, constante
das fls.28/29 do seguinte teor: "Ante o exposto, declaro o requerido FERNANDO FERNANDES DA SILVA absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e decreto a sua interdição, na forma do art. 3°, inciso II, do Código Civil, ao tempo
em que, com amparo no comando do art. 1.775, §3°, também do C.C., nomeio-lhe curadora na pessoa de sua irmã, ELIZÂNGELA
FERNANDES DA SILVA, qualificada na inicial. Assim, deverá exercer o encargo em toda a sua plenitude (CC, art. 1778) e sob
compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensada da especialização da hipoteca legal (CPC, art. 1.190)". O que se
CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Bacabal, Estado do
Maranhão, aos 13 dias do mês de março do ano dois mil e treze (2013). Eu Janete Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária,
digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:3385-45.2011.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Remoção de Curador
PARTE(S) REQUERENTE(S):MPE/ Maria Dilva Silva Conceição
PARTE(S) REQUERIDA(S):Francisco de Assis dos Santos
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Maria Dilva Silva Conceição e requerido(a) Francisco de Assis dos Santos constante
das fls. 26/27 do seguinte teor: "Pelo exposto, julgo procedente o pedido e removo a Sra. Maria Goreth dos Santos do encargo de
curadora de Francisco de Assis dos Santos, nomeando, em substituição, Maria Dilva Silva Conceição para o exercício da referida
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curatela, em toda a sua plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensado da
especialização da hipoteca legal (CPC, art. 1.190) O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente
nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 12 dias do mês de março do ano dois mil e treze
(2013). Eu Janete Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária
Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO:34-64.2011.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Remoção de Curador
PARTE(S) REQUERENTE(S):Maria Artenise da Conceição Borges
PARTE(S) REQUERIDA(S):Eliscléia Abreu Silva
O(A) Excelentíssimo Senhor(a) Joscelmo Sousa Gomes, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de Interdição em que é requerente Maria Artenise da Conceição Borges e requerido(a) Eliscléia Abreu Silva, constante
das fls.43/44 do seguinte teor: "Pelo exposto, julgo procedente o pedido e removo a Sra. Eliscleia Abreu Silva do encargo de
curadora de Paulo Conceição Borges, nomeando, em substituição, Maria Artenise da Conceição Borges para o exercício da
referida curatela, em toda a sua plenitude (CC, art. 1778) e sob compromisso (CPC, art. 1.187), ficando, no entanto, dispensado da
especialização da hipoteca legal (CPC, art. 1.190). O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente
nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 13 dias do mês de março do ano dois mil e treze
(2013). Eu Janete Maria Aguiar de M. Leal, Técnica Judiciária, digitei e Eu, Lourdes Maria Gonçalves de Sousa, secretária
Judicial,subscrevi.
JOSCELMO SOUSA GOMES
juíz de Direito da 3ª Vara
Processo nº: 2076-52.2012.8.10.0024
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Requerente: ANTONIA SOUZA MACÊDO
Advogado(a): JEFERSON SANTOS - OAB/MA 2627
Requerido(a): JADSON SOUSA SILVA
Intimação do(s) Advogado(s) JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS - OAB/MA 2627, para comparecer(em) à audiência de
conciliação, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara no dia 19 de MARÇO de 2013, às 10:00 horas.
Bacabal/MA, 18 de março de 2013.
Emerson Santos Moura
Auxiliar Judiciário
(Assinado de ordem do MM. Juiz Joscelmo Sousa Gomes, Titular da 3ª Vara da Comarca de Bacabal/MA, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Quarta Vara de Bacabal
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1748-69.2005.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Ação Penal Pública
PARTE ACUSADORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE ACUSADA: JEOVÁ DE SOUZA
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADO a parte acusada: JEOVÁ DE
SOUZA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Vargem Grande/MA nascido aos 27/03/1979. filho de Bernardo Paulino de Souza e
Maria Aldenora de Souza, residente no Povoado Satuba, município de Pirapemas/MA, atualmente encontram-se em lugar incerto e
não sabido, Para responder aos termos da ação epigrafada acima, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe de que, na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá
argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificando as provas que
pretende produzir em juízo, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a respectiva intimação, caso seja
necessário (CPP, arts. 396 e 396-A). O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Bacabal/MA, 18 de março de 2013.
Juiz Joscelmo Sousa Gomes
Titular da 3ª Vara, respondendo pela 4ª
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2697-20.2010.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Ação Penal Pública
PARTE ACUSADORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE ACUSADA: RODRIGO NASCIMENTO SILVA
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que ficam CITADOS a parte acusada:
RODRIGO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Bacabal/MA, nascido aos 13/11/1991, filho de Edgar Lira da Silva
e Lucieusa do Nascimento Silva, com endereço na Rua 1º de Maio, nº 352, Bairro da Esperança, no município de Bacabal/MA,
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atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, Para responder aos termos da ação epigrafada acima, como incurso nas
penas do art. 121, § 2º, inciso II, III e IV, do Código Penal, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe de que, na
resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificando as provas que pretende produzir em juízo, bem como arrolar testemunhas, qualificandoas e requerendo a respectiva intimação, caso seja necessário (CPP, arts. 396 e 396-A). O que se CUMPRA nos termos e na forma
da Lei. Bacabal/MA, 18 de março de 2013.
Juíz Joscelmo Sousa Gomes
Titular da 3ª Vara, respondendo pela 4ª
Processo nº. 540-69.2013.8.10.0024
Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
Requerente: EVARISTO LEANDRO DA SILVA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARIA ZELIA BARBOSA GOMES, inscrito(a) na OAB/MA sob o nº 4.413, para comparecer à
audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 09/04/2013 às 11h00, nos autos da ação supracitada, a ser realizada na sala
de audiência da 4ª Vara desta Comarca. Bacabal/MA 18 de Março de 2013.
Josieli Lopes Monteles
Secretária Judicial da 4ª Vara
Assino de ordem do MM. Juiz
(Art. 3º XXV,III, do Provimento nº 001/2007 CGJ/MA)

Bacuri
Processo nº: 705-09.2012.8.10.0071
Ação: JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL DE COMCUBINATO “POS MORTE”
Requerente: JELIANA SILVA FARIAS
Advogado(a): Genival Abrão Ferreira OAB/MA 3.755
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JELIANA SILVA FARIAS: Dr. GENIVAL ABRÃO FERREIRAOAB/MA-3.755, a tomar conhecimento do despacho nos termos a seguir transcrito: “1. In casu, apesar do autor ter atribuído ao
presente o nomem iuris de “justificação”, verifica-se que o procedimento de justificação judicial não se coaduna com o pedido
formulado de reconhecimento de união estável do de cujos com a requerente, o qual implica análise de mérito sobre as provas
produzidas. 2. Em tempo, a justificação judicial, embora disciplinada entre as medidas cautelares específicas, nada mais é que
simples procedimento de jurisdição voluntária, em que se não admite defesa nem recurso, e no qual o juiz não se pronuncia a
respeito do mérito da prova, limitando-se a verificar se foram observadas as formalidades legais (arts. 865 e 866, parágrafo único,
do CPC). Diante disso, por não fazer coisa julgada a sentença que homologa a justificação, não é possível que esta reconheça a
união estável do de cujos com a requerente. Tal reconhecimento somente pode ser feita no processo de conhecimento, após
instrução realizada com as garantias do contraditório. 3. Assim, preliminarmente, determino que a Secretária Judicial retifique a
autuação, passando a constar como classe do feito “ Procedimento ordinário” (cód. 7) e como assunto “União Estável ou
Concubinato – Reconhecimento / Dissolução” (cód. 7677). 4. Intimem-se a parte autora para regularizar o pólo passivo, tendo em
vista que a ação deve se processar contra os herdeiros do falecido, e não contra o de cujos, vez que aqueles podem ser atingidos
pela sentença que o julgar. (art. 363 do CC/16 c\c art. 282, II do CPC). 5. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC,
284). 6. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. 7. Cumpra-se. Bacuri, 05 de Março de 2013. Marcelo Santana
Farias. Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA.

Barreirinhas
Processo nº 226-10.2012.8.10.0073
Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
Requerente: Fernando Costa Carmo, rep. por seu pai Davi Pereira do Carmo
Advogado: Vagner Martins Dominici Júnior OAB/MA 9.403
Requerido: Bradesco Seguros S/A
Advogado: Roberta Menezes Coelho de Sousa OAB/MA 10.527-A
FINALIDADE: intimação das partes acima descritas através de seus advogados para tomarem ciência da sentença de fl. 70/71.
Sentença: “Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, movida por Fernando Costa Carmo, representado por
seu pai Davi Pereira do Carmo em desfavor de Bradesco Seguros S.A, em virtude de ter sofrido acidente automobilístico ocorrido
em 09.09.2008. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12-22. Era o que cabia relatar. Passo a decidir. Violado o direito, nasce
para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. A prescrição consiste na perda da pretensão de direito, em face da
inércia do seu titular no decorrer de certo período de tempo. No caso dos autos, tem-se que o acidente ocorreu em 09.09.2008 (fl.
03 dos autos) e que a ação só foi ajuizada em 02.04.2012 (fl. 01 dos autos). Assim, entre o nascimento da pretensão e o
ajuizamento da ação, decorrera mais de 03 (três) anos. Aduza-se, ainda, que não houve causa de suspensão ou interrupção da
prescrição. Assim, o direito à cobrança no caso em tela encontra-se prescrito, pois o requerente só veio propor esta ação após a
expiração do prazo prescricional, conforme o art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, que assim regula: “Art. 206. Prescreve: § 3º
Em três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de
responsabilidade civil obrigatório”. Entendo não ser possível o requerente ter ciência da sua incapacidade tão somente com a
realização do exame de laudo médico que foi realizado em 05.08.2011 (fl. 17), ou seja, quase 03 (três) anos após o acidente.
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Destarte, reconheço como prescrito o direito à indenização de seguro DPVAT em virtude do acidente sofrido por Fernando Costa
Carmo em 09.09.2008, e com base no artigo 269, inciso IV do CPC, EXTINGO o processo com resolução de mérito. Deixo de
proceder à condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista os benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. Publiquese e registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Barreirinhas (MA), 25 de janeiro de 2013. Artur Gustavo Azevedo do Nascimento - Juiz de
Direito
Barreirinhas/MA, 18 de março de 2013.
Afonso Henrique Dias da Silva – matrícula 116012
(Assinado de ordem do MM. Juiz Artur Gustavo Azevedo do Nascimento, Titular da Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

Brejo
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO REGO, MMª Juíza Titular da Comarca de Brejo, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e etc,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos autos do Processo nº 44604.2009.8.10.0076 – Interdição, no dia 20 de dezembro de 2012, foi proferida sentença decretando a interdição de LUÍS
ROBERTO MARTINS DUTRA, brasileiro, solteiro, incapaz, portador de R.G.: 22076632002-9 SSP/MA e CPF nº 297.552.633-49,
com a nomeação de curadora na pessoa de ÂNGELA MARIA MARTINS DUTRA, brasileira, união estável, lavradora, portadora de
R.G.: 12837251999-0 e CPF 034.617.333-77, residente e domiciliada no Povoado Bom Princípio, zona rural do município de
Brejo/MA. Causa da interdição: a prevista no art. 1.767, I, do Código Civil. Limites da curatela: Absoluta, pois declarado o
interditado absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E para constar, o presente edital será publicado
por três vezes no órgão oficial, na forma do art. 1.184, do Código de Processo Civil. Juíza MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO
REGO, Titular da Comarca de Brejo. Brejo/MA, 20 de dezembro de 2012.
Brejo/MA, 27 de fevereiro de 2013.
Juíza MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO REGO
Titular da Comarca.

Buriticupu
Processo nº 1724-19.2011.8.10.0028
AÇÃO : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO –AÇÃO REVISIONAL
AUTOR: ISABEL AIRES DA ROCHA
ADVOGADO(A): LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA OAB/PI 3.919; OAB/MA 8367-A
REQUERIDO(A): BANCO B.V. FINANCEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:Posto isso, em fase de cognição sumária, presentes os requisitos ao art. 273, I, CPC, CONCEDO A
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL para determinar que o BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, se abstenha de incluir o nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito, ou se já o fez, proceda a
imediata retirada, dando baixa do nome da autora de seus cadastros e cancelando protestos existentes em decorrência do contrato
elencado na inicial.Determino a manutenção dos depósitos judiciais dos valores incontroversos indicados pela autora, ou seja, R$
631,19 (seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), das parcelas vencidas e vincendas, devendo intimar-se a empresa
requerida para, caso queira, proceder ao levantamento dos valores.Consigne-se que a parte autora deverá juntar aos autos os
comprovantes dos respectivos depósitos judiciais, sob pena da presente decisão ser revogada.Não obstante, mantenho a
requerente na posse do veículo descrito na exordial, até ulterior deliberação, nos termos requeridos e com as cautelas da
lei.Estabeleço multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor da requerente em caso de descumprimento das determinações
impostas (CPC, art. 461, § 4º), sem prejuízo das sanções cabíveis.Determino ainda ao BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que junte nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato pormenorizado da evolução da
dívida, especificando os juros aplicados e sua capita-lização e demais encargos aplicados ao contrato, incluindo as amortizações
realizadas, para que se possa aferir qual a taxa de juros efetivamente foi aplicada ao contrato.Defiro o pedido de assistência
judiciária.Comunique-se com urgência.Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca das preliminares de mérito
argüidas na peça contestatória, no prazo de 10 (dez) dias, em respeito ao art. 327, do CPC.Após manifestação da requerente,
designe-se audiência preliminar, a realizar-se no fórum local, devendo estar presentes as partes, ou procuradores com habilitação
específica para transação, que, se ob-tida, será reduzida a termo e homologada por sentença (art. 331, §1º, Código de Processo
Civil).Não ocorrendo acordo, ainda em audiência, serão fixados os pontos controvertidos, decididos os pontos processuais
pendentes e determinadas as provas a serem produzidas, com designação de audiência de instrução e julgamento (art. 331, §2º,
Código de Processo Civil).Buriticupu (MA), 14 de setembro de 2012.
Juiz Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Titular da Comarca de Buriticupu/MA
Processo nº 1210-32.2012.8.10.0028
AÇÃO : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRANDESCO S.A
ADVOGADO(A): SUELEN GONÇALVES BIRINO OAB/MA 8544
REQUERIDO(A): ADILSON ALVES DA COSTA- FARMACIA
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DESPACHO:Intime-se o autor para emendar a inicial adequando o valor da causa e complementar as custas baseada no valor
adequado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Buriticupu(MA), 11 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA
Processo nº 1211-17.2012.8.10.0028
AÇÃO : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRANDESCO S.A
ADVOGADO(A): SUELEN GONÇALVES BIRINO OAB/MA 8544
REQUERIDO(A): ADILSON ALVES DA COSTA
DESPACHO:Intime-se o autor para emendar a inicial adequando o valor da causa e complementar as custas baseada no valor
adequado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Buriticupu(MA), 12 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA
Processo nº 1541-14.2012.8.10.0028
AÇÃO : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): HOSANA CRISTINA FERNANDES OAB/MA 6588
REQUERIDO(A): JORDEAN DA SILVA LIMA
DESPACHO:Intime-se o autor para emendar a inicial adequando o valor da causa e complementar as custas baseada no valor
adequado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Buriticupu(MA), 13 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA
Processo nº 271-18.2013.8.10.0028
AÇÃO : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO GMAC S.A
ADVOGADO(A): ROSÂNGELA A. GOULART OAB/MA 2.728; JOSÉ FERREIRA GUERRA OAB/MA 8.931
REQUERIDO(A): ILNANDES ALVES DOS SANTOS
DESPACHO:Intime-se o autor para emendar a inicial adequando o valor da causa e complementar as custas baseada no valor
adequado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Buriticupu(MA), 12 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA
Processo nº 786-58.2010.8.10.0028 (7862010)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: RITA PIRES LIMA
ADVOGADO (A): BRUNO DE ARRUDA SILVA, OAB/MA 9.672-A
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADOS: SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR, OAB/MA 5.227; VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA,
OAB/MA 4.749; SOLANGE C. FIGUEIREDO, OAB/MA 5.053; DINO, FIGUEIREDO & LAUANDE ADVOCACIA, OAB/MA 131.
DESPACHO: O Doutor KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Arame/MA, respondendo
pela Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão, intima o(s) advogado(s) acima especificado(s) para tomar conhecimento do
Despacho proferido nos autos da ação em epígrafe às fls. 64-V, que segue transcrito: Tendo em vista que a autora compareceu em
juízo, informando endereço atualizado. Designo audiência para o dia 03/04/2013, às 09:00 horas na Sala de Audiências do
Fórum de Buriticupu/MA, à Rua 19 de Março, 35, Centro. Intime-se. Buriticupu/MA, 15 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame
Respondendo pela Comarca de Buriticupu/MA
Processo nº 79-85.2013.8.10.0028
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IRANILDO CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO(A): IARA MIRANDA DOS SANTOS OAB/MA 5492
REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA
DESPACHO: Compulsando os autos verifica-se que a autora não colaciona cópia da sentença e do trânsito em julgado,
documentos estes que comprovam o título executivo judicial, desta feita, intime-se a parte autora para emendar a inicial no
prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Buriticupu(MA), 11 de março de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA
Processo n°1105-55.2012.8.10.0028
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTES: MARIA ARAUJO ALVES
ADVOGADO: GENIVALDO SOUSA DE QUEIROZ OAB/MA 8665
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INTIMAÇÃO: O Doutor Ailton Gutemberg Carvalho Lima, Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu/MA, Estado do Maranhão,
intima o(s) advogado(s) acima especificado(s), para comparecer a sala de audiência, situado á Rua 19 de Março, n° 35, Centro,
Buriticupu/Ma, no dia 09/04/2013 ás 16h00min, para de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das testemunhas da
parte autora, estas devendo comparecer independente de intimação. Buriticupu (MA), 18 de março de 2013.
Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriticupu/MA
Processo n° 1046-67.2012.8.10.0028
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: FLAVIO SANTOS SOUSA e GILVANIA DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO: SEBASTIÃO ANTONOI DE SOUSA OAB/MA 7177
REQUERIDO: GILVAN SOARES SOUSA
SENTENÇA: O DoutorAilton Gutemberg Carvalho Lima, Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado(s) para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos do processo supra fls. 12:
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Sentença publicada em audiência. Presentes intimados. Publique-se.
Registre-se em livro próprio. As partes renunciam o prazo recursal. Arquivem-se. Buriticupu/Ma, ao 01 de março de 2013.
Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriticupu/MA
Processo n° 1172-20.2012.8.10.0028
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: EDINEI OLIVEIRA DA SILVA e MARAI RITA SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: CLAUDIO ROBERTO ARAUJO SANTOS OAB/MA 4125
REQUERIDO: EDINALDO FERREIRA DA SILVA “G”
SENTENÇA:O DoutorAilton Gutemberg Carvalho Lima, Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado(s) para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos do processo supra fls. 15:
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Sentença publicada em audiência. Intime-se a autora. Registre-se em
livro próprio. Arquivem-se. Buriticupu/Ma, ao 01 de março de 2013.
Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriticupu/MA
Processo nº 1278-79.2012.8.10.0028
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
AUTOR: RAIMUNDO FRANÇA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ROBERT GOMES SOUSA FERREIRA OAB/MA 10984
REQUERIDO(A): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
DECISÃO: RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO, devidamente qualificada nos autos, intenta o presente MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de BuriticupuMA, igualmente qualificado. O impetrante aduz que faz parte dos quadros de servidores efetivados por concurso público há pelo
menos 14 (quatorze) anos, ocupando o cargo de motorista e que deparou-se com uma situação nada agradável ao ir a agencia
bancária na qual recebe seus rendimentos e ver que o pagamento referente ao mês de agosto não havia sido creditado, ocasião
em que dirigiu-se aos Recursos Humanos e a chefe do setor informou-lhe que o pagamento não foi efetuado por ordem expressa
do prefeito. Informa que foi transferido de uma secretaria na qual é lotado para uma diversa, com o fim de lhe prejudicar haja vista
a incompatibilidade de horários com o setor de origem onde estar lotado há 09 anos. A inicial veio instruída com os documentos às
fls. 06/14.Decisão de deferimento da tutela antecipada às fls. 15/16. Mandado de notificação da autoridade coatora às fls. 17/19,
mas não há notícia nos autos das informações. Petição informando o cumprimento da decisão liminar, acostando nos autos a
portaria de remoção do impetrante para a secretaria de origem, qual seja, Secretaria Municipal de Educação e junta ainda
contracheque que efetivou o pagamento do impetrante ás fls. 21/24.Manifestação ministerial pelo deferimento do pleito às fls.
26/27. Requereu o pagamento regular de seus proventos. É o relatório. Decido.Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO contra ato do prefeito Municipal de Buriticupu em que afirma que não recebeu os proventos
referentes ao mês de agosto de 2012 e ao buscar informações sobre o ocorrido foi informado pelo chefe do setor que teria sido
ordem do prefeito.A autoridade coatora, por meio da petição de fls. 20, reconheceu a procedência do pedido,realizando a remoção
do impetrante para a secretaria de origem e ainda o contracheque que efetivou seu pagamento, incorrendo na hipótese do art. 269,
II, do CPC: Art. 269. Haverá resolução de mérito: II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido.Isso posto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 269, II, do CPC, tendo em vista o reconhecimento
do pedido. Condeno a parte impetrada ao pagamento das despesas processuais.Sem honorários, a teor do disposto no art. 25, da
Lei nº 12.016, de 2009.Ciência ao MP.Tendo em vista o reconhecimento do pedido pela parte requerida, entendo não ser a
sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no parágrafo único do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.Cumpra a
secretaria judicial o contido no art. 13, da Lei nº 12.016, de 2009.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Buriticupu, 15 de fevereiro de 2013.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito titular da Comarca de Arame respondendo por Buriticupu/MA
Processo nº 852-04.2011.8.10.0028
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ROSÁLIA MELO CAVALCANTE OLIVEIRA
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ADVOGADO(A): ENOC RODRIGUES LOPES OAB/MA 8548
REQUERIDO(A): CEMAR-COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO (A): GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4917,
SENTENÇA: Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n° 9.099/95, DECIDO.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE PERDAS E DANOS onde a autora alega que foi
surpreendida com a presença de funcionários da CEMAR em sua residência sob alegação de irregularidade no medidor, o que
gerou a imposição de débito no valor de R$ 6.766,85.Requer, ao final, seja deferida liminar para que a CEMAR se abstenha em
suspender o consumo de energia elétrica na UC da requerente; o cancelamento do débito acima citado; sejam emitidas novas
faturas de setembro a dezembro de 2010, tendo em vista a inexistência de irregularidades por parte da requerente; a instalação de
medidor de energia confiável que possibilite o acompanhamento do consumo diariamente. Em sua contestação, às fls. 49/55, a
requerida sustenta que todo o procedimento desenvolvido pela ré adequou-se completamente às formalidades legais; a ocorrência
de má-fé; a impossibilidade de qualquer ressarcimento. Quanto à multa arbitrada, o fato ocorrido já é matéria amplamente discutida
em todos os Juizados e Turmas Recursais, com um só entendimento: os processos administrativos da Empresa Requerida são
unilaterais, sem qualquer fundamentação legal para a multa cobrada e praticamente sumulado com o cancelamento da multa e, em
alguns casos, com condenação em danos morais.O procedimento da Empresa Requerida de constatar que houve consumo não
mensurado de elétrica na Unidade Consumidora pertencente ao autor não foi de maneira correta, visto que não há notícia de
processo administrativo onde fosse dada a oportunidade ao autor defender-se.É dizer: A empresa requerida não apresentou, nos
autos, documento comprovando o desvio da energia e realizou a perícia e apuração unilateralmente, sem a presença do usuário
consumidor.Acusa o consumidor de fraudar o consumo, quando não há prova de que tenha sido este o autor da suposta fraude.
Com efeito, é comum em situações assemelhadas a que se observa nos autos, a constatação de que a ré não tem observado os
mecanismos necessários para conferir transparência à apuração de eventuais irregularidades perpetradas pelo consumidor.Óbvio
ainda que, quando se trata de serviços públicos prestados por concessão, principalmente nos casos de atividade monopolizada, o
cidadão comum não tem como escolher o seu fornecedor e muito menos lhe é permitido discutir regras contratuais, tornando-se na
maioria das vezes vitima de abusos e arbitrariedades.Por isto, mais que nas relações de consumo comuns, competiria à
Concessionária, com todo cuidado, interpretar e fazer cumprir as normas que regulam o seu relacionamento com os consumidores
de uma forma geral e condizente com as peculiaridades exigidas em cada caso concreto.Desta forma, reputo incontestável a
necessidade de declarar a inexistência do débito de R$ 6.766,85 em virtude de supostas irregularidades na UC da requerente. Não
há pedido indenizatório na inicial. O pedido de emissão de novas faturas é ininteligível, vez que não é informado quais meses se
deseja corrigir, mas tão só as que se quer usar como parâmetro, ou seja, setembro a dezembro de 2010. As considerações tecidas
em audiência de instrução às fls. 82/83 não merecem maior relevo. Não houve corte da energia quanto ao débito impugnado e a
cessação do fornecimento do serviço quanto a meses outros não está sendo discutido na presente ação. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: a) Declarar inexistente o débito e desconstituir o
lançamento efetivado contra o autor por suposto consumo não mensurado na Unidade Consumidora nº 4782844, desconstituindo o
débito no valor de R$ 6.766,85 (seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), cobrado na fatura do mês
de fevereiro de 2011, a correção monetária e a multa por atraso no pagamento cobrada;b) Indeferir o pedido de emissão de novas
faturas.c) manter a decisão de antecipação de tutela deferida às fls. 44/46. EXTINGO a fase de conhecimento, com resolução do
mérito, a teor do art. 269, inciso I do CPC.Atento ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar em custas e honorários de
advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Buriticupu/MA, 23 de fevereiro de 2013.
Juiz KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Titular da Comarca de Arame/MA respondendo por Buriticupu/MA

Cantanhede
PROCESSO: 9000279-11.2012.8.10.00800
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL
AUTOR: ARISTIDES SANTOS GUIMARÃES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: GUSTAVO AMANTO PISSINI, OAB/MA 9698 A e GUSTAVO AMANTO PISSINI, OAB/SP 261.030
Intime-se a parte ré, a fim de que efetue o pagamento da dívida reclamada à fl. 106, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do
pagamento da multa prevista no art. 475-J.
Cantanhede, 11 de março de 2013.
Frederico Feitosa de Oliveira
Juiz de Direito

Caxias
Segunda Vara de Caxias
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) DIAS
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO PAULO AFONSO VIEIRA GOMES, TITULAR DA 3ª VARA, RESPONDENDO PELA 2ª
VARA DA COMARCA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI, ETC,
DETERMINA:
INTIMARARNALDO ARMANDO DA SILVA, residente na Rua Lino Machado, n° 255 - Caxias/MA, ATUALMENTE
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ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença proferida nos
autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011-12.2009.8.10.0029, movida pelo BANCO PANAMERICANO S/A em desfavor de
ARNALDO ARMANDO DA SILVA, cujo teor transcrevo:"(...) Percebe-se, que o feito teve seu termino no momento em que o autor
devidamente intimado, não promoveu atos e diligências que lhe competiam. Isto posto, extingo o processo, sem resolução do
mérito, consoante disposição no art. 267, III do Diploma Processual Civil. Custas pela parte autora, nos termos do art. 26, caput do
CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimese. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição Caxias/MA, 01 de julho de 2009. Clésio Coelho Cunha. Juiz da 2ª Vara
da Comarca de Caxias” .E para que não se alegue ignorância, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara, respondendo pela 2ª Vara desta
Comarca mandou expedir o presente edital que será Publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Fórum local,
como de costume. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 18 de Março
de 2013. Eu, _______ Roseane Sousa Lima, Secretária Judicial, digitei, subscrevi e assino.
Juiz PAULO AFONSO VIEIRA GOMES
Titular da 3ª Vara, respondendo pela 2ª Vara
INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PAULO AFONSO VIEIRA GOMES, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA,
RESPONDENDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo: 2082-15.2010.8.10.0029.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS PARA EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
Requerente: MARIA DOS REMÉDIOS PLÁCIDO DA SILVA.
Advogado(a): Dr. SILVANA CHAVES OLIVEIRA OAB/MA N° 9.498.
Requerido: BANCO FINASA S/A.
Advogado(a): Dra. FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA OAB/PE N° 24.521.
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) das partes, Dr. SILVANA CHAVES OLIVEIRA OAB/MA N° 9.498 e Dra. FLÁVIA DE
ALBUQUERQUE LIRA OAB/PE N° 24.521, para efetuar o pagamento das custas remanescentes ao FERJ no valor total de R$
198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), nos autos do processo acima identificado. Dado e passado nesta cidade
de Caxias, Estado do Maranhão, aos (18) dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze (2013), Eu, ,Francisco das
Chagas A. Almeida, Técnico Judiciário- Apoio Administrativo, matrícula 110858, digitei. Eu, , Roseane de Sousa Lima, Secretária
Judicial da 2ª Vara,subscrevi .
ROSEANE SOUSA LIMA
Secretária Judicial da 2ª Vara
INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PAULO AFONSO VIEIRA GOMES, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA,
RESPONDENDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo: 521-19.2011.8.10.0029.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A.
Advogado(a): Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/MA N° 8.784-A.
Requerido: MILQUIAS DE SOUSA CARVALHO.
Advogado(a): Dra. JEMILY MIRANDA ARAGÃO OAB/MA N° 6.199.
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) das partes, Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/MA N° 8.784-A e Dra.
JEMILY MIRANDA ARAGÃO OAB/MA N° 6.199, para efetuar o pagamento das custas remanescentes ao FERJ no valor total de
R$ 91,70 (noventa e um reais e setenta centavos), nos autos do processo acima identificado. Dado e passado nesta cidade de
Caxias, Estado do Maranhão, aos (18) dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze (2013), Eu, ,Francisco das Chagas
A. Almeida, Técnico Judiciário- Apoio Administrativo, matrícula 110858, digitei. Eu, , Roseane de Sousa Lima, Secretária Judicial
da 2ª Vara,subscrevi .
ROSEANE SOUSA LIMA
Secretária Judicial da 2ª Vara

Chapadinha
Primeira Vara de Chapadinha
Processo nº 0000838-79.2009.8.10.0031
Ação: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Autor: MUNICIPIO DE CHAPADINHA (MA)
Advogado: Luciano de Carvalho Pereira(OAB-MA 5328)
Réus: FRANKLIN PETRONIO LOBO ARAUJO
Advogados: Walter Santiago Pereira Junior(OAB-MA 7.991) e Daniel Palácio de Azevedo(OAB-MA 6220)
FINALIDADE
INTIMAÇÃO DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITO:" Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Chapadinha
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nos autos da Impugnação ao Valor da Causa que, nos termos do decisum de fls. 22 a 23, foi julgada improcedente. Intimado para
se manifestar acerca do recurso interposto, o impugnado levantou questão de ordem onde aduz que a via recursal se mostra
inapropriada, já que a decisão somente seria recindível mediante o manejo do Agravo. Levantou ainda a tese da intempestividade
e , no mérito, a negação de provimento com a manutenção da decisão agravada. In casu, há de se reconhecer a inidoneidade da
via recursal eleita pelo impugnante para atacar a decisão de fls. 22 23. O apelo sequer foi recebido por este Juízo, tendo sido
determino que o apelado apresentasse suas contrarrazões no prazo legal para fins de cumprimento do devido processo legal e dos
princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Como sabemos, a sentença que julga a impuganação ao Valor da
Causa somente pode ser rediscutida novamente no âmbito do Agravo, seja por Instrumento ou Retido. [...] Posto isto, não conheço
do recurso interposto por sua impropriedade procedimental. Intimem-se. Cumpra-se. Chapadinha(MA) 12 de novembro de 2012.
Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA. Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha. Resp: 95877".Secretaria Judcial da 1ª Vara.
Processo nº 0000044-24.2010.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ALEK SANDRO DOS SANTOS COSTA
Advogado: IRINEU VERAS GALVAO FILHO (OABMA/6707)
Réus: MUNICIPIO DE CHAPADINHA (MA)
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Intimem-se as partes para apresentar alegações finais, no prazo legal.
Após, vista ao Ministério Público para os devidos fins. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 10 de dezembro de 2012. Juiz CRISTIANO
SIMAS DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicial da Primeira Vara da Comarca
de Chapadinha-MA
Processo nº 0000132-91.2012.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
Autor: ILCICLEIA VIEIRA MONTELES
Advogados: GILMARA LIMA DE ALMEIDA ( OAB 6782 )
Réus: FRANCISCO ALVES DO CARMO
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se
acerca da certidão do Oficial de Justiça em que noticia não mais a requerida residir no endereço na inicial. Após, conclusos.
Cumpra-se. Chapadinha (MA), 22/11/12 Cristiano Simas de Sousa Juiz de Direito Resp: 95877". Secretaria Judicial da Primeira
Vara da Comarca de Chapadinha-MA.
Processo nº 0000147-94.2011.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: TEREZINHA BIAZEK
Advogados: SAMIA DUARTE ( OAB 5267 )
Réus: ITAU UNIBANCO S/A
Advogado: EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO(OAB-MA 9.588-A)
Réu:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE INTIMAR A PARTE AUTORA DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITA:"Vistos em correição. Intime-se a autora
para se manifestar sobre a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 14 de novembro de 2012. Juiz
CRISTIANO SIMAS DE SOUSA Titular da 1ªvara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877 ". Secretaria JUdicial da 1ª Vara.
Processo nº 0000184-58.2010.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIO ALEXANDRE CARNEIRO ARAUJO
Advogados: DONALTON MENESES DA SILVA ( OAB 9642 )
Réus: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MA
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor de despacho a seguir: "Determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal,
ofereça réplica. Após, conclusos, devidamente certificado. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 13 de dezembro de 2012. Juiz
CRISTIANO SIMAS DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877 ". Secretaria Judicial da Primeira Vara
da Comarca de Chapadinha-MA.
Processo nº 0000201-89.2013.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ERIC JORGE SOARES MUNIZ
Advogados: THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA ( OAB 8458 )
Réus: MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO:"Tendo em vista que a parte autora
não comprovou nos autos sua condição de hipossuficiência econômica, indefiro o requerimento de justiça gratuita, oportunidade
em que determino seja intimada para recolher as custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Após,
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conclusos devidamente certificado. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 19 de fevereiro de 2013. Juiz Cristiano Simas de Sousa Titular
da 1ªVara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Processo nº 0000342-45.2012.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LEONILDES SOUSA LIMA
Advogados: IRINEU VERAS GALVAO FILHO ( OAB 6707 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
DESPACHO
FINALIDE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal, ofereça
réplica. Após, conclusos, devidamente certificado. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 31 de agosto de 2012. Juiz CRISTIANO SIMAS
DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicia da Primeira Vara da Comarca de
Chapadinha-MA
Processo nº 0000616-77.2010.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDA ALVES GARRETO MARQUES
Advogados: LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA ( OAB 5328 )
Réus: MUNICIPIO DE MATA ROMA
Advodado: RAIMUNDO ELCIO AGUIAR DE SOUSA (OABMA/6162)
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo
legal. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 28 de novembro de 2012. Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca
de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicial da Primeira Vara da Comarca de Chapadinha-MA.
Processo nº 0000854-33.2009.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FRANCYS MIRANDA DOS SANTOS
Advogados: GILMARA LIMA DE ALMEIDA ( OAB 6782 )
Réus: MUNICIPIO DE CHAPADINHA (MA)
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Vistos em correição. Intime-se a autora para se manifestar sobre os
documentos de fls. 64 a 80, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 14 de novembro de 2012. Juiz Cristiano
Simas de Sousa Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicial da Primeira Vara da Comarca de
Chapadinha.
Processo nº 0001008-46.2012.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDLAMARA SILVA CAVALCANTI
Advogados: IRINEU VERAS GALVAO FILHO ( OAB 6707 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Vistos em correição. Intime-se a autora para se manifestar sobre a
contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 14 de novembro de 2012. (ass) Juiz CRISTIANO SIMAS
DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877". Secretaria Judicia da Primeira Vara da Comarca de
Chapadinha-MA.
Processo nº 0001374-85.2012.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE DE RIBAMAR ALVES VIANA
Advogados: IRINEU VERAS GALVAO FILHO ( OAB 6707 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DESPACHO
FINALIDADE: Intimar do intiero teor do despacho a seguir: Determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal, ofereça
réplica. Após, conclusos, devidamente certificado. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 22 de novembro de 2012. Juiz CRISTIANO
SIMAS DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877. Secretaria Judicial da Primeira Vara da Comarca
de Chapadinha-MA.
Processo nº 0001631-52.2008.8.10.0031
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Banco Finasa S/A
Advogados: CINTHIA HELUY MARINHO ( OAB 6835 ) E SUELEN GONÇALVES BIRINO(OAB-MA 8.544)
Réus: JOSE SOUSA FILHO
FINALIDADE
INTIMAÇÃO DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO:"Recebo o recurso interposto em seus efeitos legais. Intime-se para
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contra-razão. Após, encaminhem-se os autos a Superior Instância para os devidos fins e com as anotação de praxe. Cumpra-se.
Chapadinha, 11/03/13 Cristiano Simas de Sousa Juiz de Direito Resp: 95877 ". Secretaria Judicial da 1ª Vara.
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 892-55.2003.8.10.0031(8922003)
DATA DO AJUIZAMENTO: 09/05/2003
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RÉU: IZAIAS FORTES DE MENEZES
ADVOGADOS: CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS (OABMA/4947); PAULO HUMBERTO CASTELO BRANCO
(OABCE/9473); EVELINE SILVA NUNES(OABMA/5332) e EDUARDO AIRES CASTRO (OABMA/5378)
RÉU: RONALD MENEZES PESSOA
ADVOGADO: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA (OABMA/6056)
DESPACHO
FINALIDADE: intimar do inteiro teor do despacho a seguir: "Intimem-se os requeridos para, querendo, apresentar alegações finais,
no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Chapadinha (MA), 23 de abril de 2012. Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877. Secretaria Judicial da Primeira Vara da Comarca de Chapadinha-MA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000068-59.2011.8.10.0031
Requerente: JOSÉ DE JESUS ALMEIDA
Advogado(a): LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA - OAB/MA Nº 5328
Requerido: BANCO BOM SUCESSO S/A
Advogado(a) WILLIAM BATISTA NÉSIO - OAB/MG Nº 70.580
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) ré(u) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO proferido
nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar impugnação à penhora no
prazo de 15 (quinze) dias ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000143-30.2013.8.10.0031
REQUERENTE: MARIA LAUDENIRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO (M. L. DOS SANTOS ASSUNÇÃO)
REQUERIDO: TEC TUBO, R & R REPRESENTAÇÕES, BANCO BRADESCO S.A e RED FIDC MULTISETORIAL LP
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) CID OLIVEIRA SANTOS FILHO - OAB/MA nº 5121,
para comparecerem à audiência CONCILIAÇÃO, designada para o dia 22/04/2013, às 08h45min, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000144-15.2013.8.10.0031
REQUERENTE: WANDERLENE GALVÃO DA SILVA
REQUERIDO: TEC TUBO, R& R REPRESENTAÇÕES, BANCO BRADESCO S.A e RED FIDC MULTISETORIAL LP
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) CID OLIVEIRA SANTOS FILHO - OAB/MA nº 5121,
para comparecerem à audiência CONCILIAÇÃO, designada para o dia 22/04/2013, às 09:00 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000174-50.2013.8.10.0031
Requerente: ANTONIO ALVES DA ROCHA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000176-20.2013.8.10.0031
Requerente: BENEDITO ALVES DE LIMA PEREIRA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000177-05.2013.8.10.0031
Requerente: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000205-70.2013.8.10.0031
Requerente: CARLOS ANDRÉ SANTOS DA ROCHA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000206-55.2013.8.10.0031
Requerente: RAIMUNDO DOS REIS PEREIRA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000207-40.2013.8.10.0031
Requerente: VALDI ALVES DOS SANTOS
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000209-10.2013.8.10.0031
Requerente: PAULO SERGIO MONTEIRO
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000211-77.2013.8.10.0031
Requerente: MOISES VIANA DE ALMEIDA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000212-62.2013.8.10.0031
Requerente: MARIA DOS REIS VIANA SILVA
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000213-47.2013.8.10.0031
Requerente: LUIS DA CONCEIÇÃO
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000214-32.2013.8.10.0031
Requerente: JOSÉ TEODORO DE JESUS
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2103 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000216-02.2013.8.10.0031
Requerente: JOÃO DE DEUS GOMES
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000217-84.2013.8.10.0031
Requerente: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES
Advogado(a): LUIS CARLOS COSTA CARVALHO - OAB/MA Nº 10.066
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a requerente para emendar a inicial, fazendo a juntada da cópia do
Contrato 5 108 A200000801 001, bem como do extrato ou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9000851-17.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Aguiomar da Conceição
REQUERIDO: Mercedes Benz do Brasil S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Edmilson Alves de Aguiar - OAB/MA nº 3229, para
comparecerem à audiência Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 10h10min, a realizarse na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001051-24.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Aguiomar da Conceição
ADVOGADO(A): Edmilson Alves de Aguiar - OAB/MA Nº 3229
REQUERIDO: Mardisa Veiculos Ltda e Banco Mercedes Benz do Brasil
ADVOGADO(A): Rhelmson Athayde Rocha - OAB/MA nº 5936, Hiran Leão Duarte - OAB/MA nº 10.422 e Eliete Santana Matos OAB/CE nº 10423
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado, para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 180/04/2013 às 10h20min, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001268-67.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Maria Sousa
REQUERIDO: Banco GE Capital S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA nº 5328 e
Adriano dos Santos Fernandes - OAB/MA nº 10.178, para comparecerem à audiência Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA,
designada para o dia 18/04/2013 às 09h50min, a realizar-se na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
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Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001320-63.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Vera Lucia Mendes de Carvalho
ADVOGADO(A): Audeson Oliveira Costa - OAB/MA Nº 11.417
REQUERIDO: Banco Itaurcard S/A
ADVOGADO(A): Celso Marcon - OAB/MA Nº 8104-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado, para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 09h10min, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 11 de março de 2013.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001364-82.2012.8.10.0031
Requerente: LUIS LOPES DE MEIRELES
Advogado(a): EDMILSON ALVES DE AGUIAR - OAB/MA Nº 3229
Requerido: CONSERVIÇOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, METODO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA e MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA
Finalidade: Intimação do(a) Advogado(a) da(s) parte(s) autor(a) citado acima, para tomar conhecimento do(a) DESPACHO
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Intime-se a autora para emendar a inicial, fazendo a juntada do contrato de
locação do veículo objeto da presente demanda. Faz-se ainda necessário emendar a petição incial, para informar quais os meses
que não foram adimplidos pelo requerido, bem como o valor do aluguel mensal pactuado. Tais providências deverão ser cumpridas
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ".
Chapadinha/MA, 18 de março de 2013 .
Juiz Cristiano Simas de Sousa
Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001441-91.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Raimundo Ferreira de Sousa
REQUERIDO: Banco Unibanco S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Meuseana Almeida dos Reis - OAB/MA nº 6657, para
comparecerem à audiência Concilaição, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 ás 08h30min, a realizarse na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001801-26.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Pedro de Lima Villela
ADVOGADO(A): Meuseana Almeida Reis - OAB/MA Nº 6657
REQUERIDO: Banco Itaúcard S/A
ADVOGADO(A): Rita de Cássia de Siqueira Cury Araújo - OAB/PI Nº 5914
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado, para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 09h20min, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001871-43.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Manoel da Conceição
REQUERIDO: Banco Schahin S/A
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FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Gilmara Lima de Almeida - OAB/MA nº 6782, para
comparecerem à audiência Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 09h30min, a realizarse na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9001973-65.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Antonio da Conceição
REQUERIDO: Banco Schahin S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Gilmara Lima de Almeida - OAB/MA nº 6782, para
comparecerem à audiência Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 09h40min, a realizarse na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 9002211-84.2012.8.10.0031
REQUERENTE: Lucinda do Nascimento Silva
REQUERIDO: Banco Itaú Unibanco S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a) Dr(a) Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA nº 5328, para
comparecerem à audiência Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 18/04/2013 às 08h50min, a realizarse na sala de audiências deste Fórum.
Chapadinha/MA, 14 de março de 2013 .
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara desta Comarca, Dr(ª). Cristiano Simas de Sousa, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
Processo nº 0000421-24.2012.8.10.0031
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: FLÁVIA PATRÍCIA LEITE CORDEIRO(OAB-MA 19.937), GILBERTO BORGES DA SILVA(OAB-PR 58.647),
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES(OAB-MA 8.784-A).
Réus: VIVIANE ALVES PEREIRA BARBOSA
Advogado: CLAUZER MENDES CASTRO PINHEIRO(OAB-MA 8.261), ÉDER OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA(OAB-MA
9.578)
FINALIDADE:
TORNAR PÚBLICA E INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA:"Conclusos nesta data. Pelo requerente
foi requerida a desistência da ação. face ao pagamento do débito fundante da presente medida. Posto isto, com base no artigo
267, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingo o processo. Intimem-se. Após, baixa na distribuição com as anotações de
praxe.Cumpra-se.Chapadinha(MA) 08 de janeiro de 2013.Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA. Titular da 1ª Vara da Comarca de
Chapadinha Resp: 95877". Secretaraia Judcial da 1ª Vara.

Segunda Vara de Chapadinha
= EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS =
Número do Processo: 1852-93.2012.8.10.31
Tipo de Ação: Divórcio
Parte Requerente: Maria Santana Cruz de Souza
Parte Requerido: João Lopes Batista de Souza
Finalidade: CITAR JOÃO LOPES BATISTA DE SOUZA, sendo certo que reside em lugar incerto e não sabido, pelo presente fica
CITADA(O), do teor da ação acima e INTIMADO para no dia 07 de maio de 2013, às 11:00 horas, comparecer no Fórum Ministro
Edson Carvalho Vidigal, situado à Avenida Coronel Pedro Mata, nº 34, Centro, nesta cidade de Chapadinha-MA, para Audiência de
tentativa de conciliação, ficando ciente que tem o prazo de 15(quinze) dias para a contestação que terá inicio a partir da audiência
acima aprazada, caso infrutífera uma solução amigável no litígio. Não sendo contestada a ação, implicará na aplicação da pena de
revelia e confissão quanto a matéria de fato. Dado e passado nesta Comarca de Chapadinha, 14 de março de 2013. Eu, Leoneide
Maria Brito Martins. Secretária Judicial Substituta que digitei e subscrevi.
Mário Henrique Mesquita Reis
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= EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS =
Número do Processo: 286-75.2013.8.10.31
Tipo de Ação: Divórcio Litigioso
Parte Requerente: Nubya Gonçalves de Sousa Oliveira
Parte Requerida: Edieluz Lobato de Oliveira
FINALIDADE: CITAR EDIELUZ LOBATO DE OLIVEIRA, requerido da Ação de Divórcio Litgioso n.º 286-75.2013.8.10.31, sendo
certo que reside em lugar incerto e não sabido, pelo presente fica CITADA(O), do teor da ação acima e INTIMADO para no dia 06
de junho de 2013, às 09:00 horas, comparecer no Fórum Ministro Edson Carvalho Vidigal, situado à Avenida Coronel Pedro
Mata, nº 34, Centro, nesta cidade de Chapadinha-MA, para Audiência de tentativa de conciliação, ficando ciente que tem o prazo
de 15(quinze) dias para a contestação que terá inicio a partir da audiência acima aprazada, caso infrutífera uma solução amigável
no litígio. Não sendo contestada a ação, implicará na aplicação da pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. Dado e
passado nesta Comarca de Chapadinha, 14 de março de 2013. Eu, Leoneide Maria Brito Martins, Secretária Judicial Substituta,
digitei e subscrevi.
Mário Henrique Mesquita Reis
Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara
= EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS =
Número do Processo: 930-67.2003.8.10.31
Tipo de Ação: Inventário e Partilha
Parte Requerente: Maria Almeida da Costa Oliveira
Parte Requerida: Quintina Rocha de Oliveira, Vicentina Rocha de Oliveira, Ovidio Rocha de Oliveira, Izabel Rocha de Oliveira,
João Rocha de Oliveira, Hildene Santana de Oliveira e Cleto Santana de Oliveira
FINALIDADE: CITAR QUINTINA ROCHA DE OLIVEIRA, VICENTINA ROCHA DE OLIVEIRA, OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA,
IZABEL ROCHA DE OLIVEIRA, JOÃO ROCHA DE OLIVEIRA, HILDENE SANTANA DE OLIVEIRA E CLETO SANTANA DE
OLIVIERA, todos residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 20 (vinte) dias, querendo, se
manifestarem sobre os termos da Ação de Inventário e Partilha nº 930-67.2003.8.10.0031, que tramita neste Juízo e Secretaria da
2ª Vara, movido por MARIA ALMEIDA DA COSTA OLIVEIRA, ficando os mesmos advertidos de que a referida ação não sendo
contestada no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, Secretaria da 2ª Vara, aos 09 (nove) de abril de 2012. Eu, Ruy Alberto Campos de
Menezes, Secretário que digitei e subscrevi.
Mario Henrique Mesquita Reis
Juíz de Direito da 2ª Vara

Codó
Primeira Vara de Codó
PRAZO DE DEZ DIAS
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal - Processo. Nº. 1320-47.2011.8.10.0034, que o Ministério Público Estadual move contra Luis
Oliveira Sousa Junior, Brasileiro(a), Natural de Tubarão/SC, Solteiro(a), Nascido em 29/04/1981, Filho de Luiz Oliveira Sousa e
Celestina Blazius, com endereço a Rua Leonidas de Castro e Silva 222, Casa 07, Bairro Novo Aquiras, Aquiras/CE, incurso nas
sanções do art. Art. 168, § 1º, III do CPB c/c art. 28 da Lei nº. 11.343/06do CPB. E por se encontrar em local incerto e não sabido,
conforme certidão de oficial de justiça de fls. 106-v. É o presente edital para citá-lo, para, responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, fazendo constar que o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído, nos termos do artigo 396 do CPP, com recentes alterações introduzidas pela Lei 11.719/2008.
E para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na
sede deste Juízo na Av. João Ribeiro, nº. 3132, Bairro São Sebastião, nesta cidade. Codó/MA, 18 de Março de 2013. Juíza de
Direito Titular do JECrim, respondendo pela 1ª Vara desta Comarca.

Segunda Vara de Codó
O MM Juiz de Direito CÂNDIDO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
Ação de Nulidade de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis, Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de
Imóveis, Nulidade de Procuração, assim como Nulidade de Escritura Pública de Retificação e Ratificação, com Pedido de
Cancelamento de Matriculas ou Registros c/c Tutela Antecipada
Proc. nº 97-88.2013.8.10.0034
Requerente: Amélia Maria Murad da Cruz e outros
Advogado: Dr. João José Chagas
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Requeridos: João Luiz Soares Goes e outros
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. João José Chagas - OAB/MA nº 5.168, para, no prazo de 10(dez) dias,
apresentar réplica à contestação. Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos treze dias do mês de março do
ano de dois mil e treze (13/03/2013). Eu, ,Suelen dos Santos França, Secretária Judicial da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem
do MMº Juiz de Direito Cândido José Martins de Oliveira, Titular da 2ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV, III do provimento nº
001/2007/CGJ/MA.

Juizado Especial Cível e Criminal de Codó
PROCESSO Nº. 9000008-14.2010.8.10.0034
Requerente: Rodolfo Rodrigues Alves da Silva
Advogado: Francisco Joker Ribeiro Junior, OAB/MA 6411
Requerido: GCA Motos e Veículos Ltda. e J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos LTDA.
Advogada: Fabíolla Moraes Rêgo, OAB/MA 7855
SENTENÇA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.
Verifico nos autos proposta de realização de acordo às fls. 183/184, devidamente subscrito por procuradores com poderes para
tanto.
Analisando os autos do processo em epígrafe, verifico que o executado já realizou, inclusive, o pagamento nos termos do acordo
celebrado, conforme petição de fls. 191/192,
Dessa forma, homologo por sentença o acordo realizado pelas partes litigantes, nos termos do art. 57, da Lei nº. 9.099/95 e extingo
este processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Após, arquivem-se os autos com baixa nos registros.
Codó-MA, 15 de março de 2013.
Juíza GISELE RIBEIRO RONDON
Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Codó-MA
PROCESSO: 9000769-45.2010.8.10.0034
Reclamante: MOACIR LOPES DE ARROXELAS GALVÃO FILHO
Reclamado: AOC S.A
Advogado: ANA CAROLINA LOUZEIRO DE SOUSA, OAB/MA nº 9.263
INTIMAÇÃO
Intimação da parte Reclamada AOC, através do seu patrono legal, Dra. ANA CAROLINA LOUZEIRO DE SOUSA, OAB/MA 9.263,
para recolher o monitor, de marca AOC, modelo F-22, 22 polegadas, depositado nesta Secretaria, pelo reclamante, bem como
tomar conhecimento do local da entrega do novo monitor: Rua Antonio Joaquim, nº. 152, Bairro São Sebastião, Codó/MA, CEP
65.400-000. Pessoa autorizada para recebimento do novo monitor: LUCIANA MARIA SANTANA DE ARROXELAS GALVÃO,
portadora do CPF nº 784.552.194-91, esposa do reclamante.
Codó-MA, 12 de março de 2013.
Juíza GISELE RIBEIRO RONDON
Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Codó-MA
PEDRO BERGÊ CUTRIM FILHO
Secretário Judicial do JECCrim mat: 140541
Ato ordinatório do Art. 3º Provimento nº. 001/2007-CGJ
Processo Nº. 9000356-32.2010.8.10.0034
Requerente: MARLENE PEREIRA MACHADO
Requerido: BANCO BONSUCESSO
Advogado: JOÃO GENTIL DE GALIZA, OAB/MA nº 9.814
SENTENÇA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório. Decido.
Verifico que fora realizado o depósito judicial, conforme petição de fls. 106/108, em cumprimento integral da obrigação, com
pagamento da dívida.
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Consoante dispõe o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos feitos dos Juizados Especiais, art. 52, caput, da Lei
nº. 9.099/95, com o pagamento da execução, esta deve ser extinta, conforme prescrevem os artigos do CPC, abaixo esposados:
Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;
(...);
Art. 795. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença
Ressalte-se que se aplica ao cumprimento de sentença as disposições acerca da execução que não se confrontarem com aquele.
Assim, comprovado o alcance do provimento satisfativo, consubstanciado na quitação do débito, outra solução não há senão a
extinção do presente feito.
Com efeito, o art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução será extinta quando o devedor satisfizer a
obrigação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 794, I, do CPC, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito.
Em tempo, determino a expedição do respectivo alvará judicial, em nome da requerente.
Isento de custas e honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas que sejam as formalidades legais.
Codó, 15 de março de 2013.
Juíza GISELE RIBEIRO RONDON
Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Codó-MA
Processo Nº. 9000885-51.2010.8.10.0034
Requerente: José Augusto Barros Santos
Requerido: Claro S.A
Advogado: Francisco Jocker Ribeiro Júnior, OAB/MA nº 6.411
SENTENÇA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório. Decido.
Verifico que a sentença transitou livremente em julgado as fls. 67, e, às fls. 86/90, depósito judicial, em cumprimento integral da
obrigação, com pagamento da dívida.
Consoante dispõe o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos feitos dos Juizados Especiais, art. 52, caput, da Lei
nº. 9.099/95, com o pagamento da execução, esta deve ser extinta, conforme prescrevem os artigos do CPC, abaixo esposados:
Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;
(...);
Art. 795. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença
Ressalte-se que se aplica ao cumprimento de sentença as disposições acerca da execução que não se confrontarem com aquele.
Assim, comprovado o alcance do provimento satisfativo, consubstanciado na quitação do débito, outra solução não há senão a
extinção do presente feito.
Com efeito, o art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução será extinta quando o devedor satisfizer a
obrigação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 794, I, do CPC, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito.
Em tempo, determino a expedição do respectivo alvará judicial, em nome da requerente.
Isento de custas e honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas que sejam as formalidades legais.
Codó, 15 de março de 2013.
Juíza GISELE RIBEIRO RONDON
Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Codó-MA
Processo Nº. 9002679-78.2008.8.10.0034
Requerente: Raimundo Torres Fernandes
Advogado: Raimundo José Mendes de Sousa, OAB/MA nº 6.790
Requerido: Banco Pine
Advogado: Marcos de Resende Andrade Júnior, OAB/SP nº 188.846
SENTENÇA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório. Decido.
Verifico que a sentença transitou livremente em julgado as fls. 155, e, às fls. 86/90, às fls. 172 foi realizado o bloqueio judicial.
Embora tenha a requerida apresentado impugnação à penhora (fls. 180/197), esta peticionou às fls. 200/202, informando
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concordar com o valor bloqueado, o que implica na desistência tácita da impugnação apresentada, culminando com cumprimento
integral da obrigação.
Consoante dispõe o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos feitos dos Juizados Especiais, art. 52, caput, da Lei
nº. 9.099/95, com o pagamento da execução, esta deve ser extinta, conforme prescrevem os artigos do CPC, abaixo esposados:
Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;
(...);
Art. 795. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença
Ressalte-se que se aplica ao cumprimento de sentença as disposições acerca da execução que não se confrontarem com aquele.
Assim, comprovado o alcance do provimento satisfativo, consubstanciado na quitação do débito, outra solução não há senão a
extinção do presente feito.
Com efeito, o art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução será extinta quando o devedor satisfizer a
obrigação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 794, I, do CPC, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito.
Em tempo, determino a expedição do respectivo alvará judicial, em nome da requerente.
Isento de custas e honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas que sejam as formalidades legais.
Codó, 15 de março de 2013.
Juíza GISELE RIBEIRO RONDON
Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Codó-MA

Colinas
PROCESSO N.º : 916-62.2012.8.10.0033
NATUREZA : AÇÃO PENAL
AUTOR : Ministério Público Estadual
RÉU : Antonio Jose Cardoso dos Santos
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Juiz MARCELO ELIAS MATOS E OKA, Titular da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, na forma da Lei, etc.
DETERMINA A CITAÇÃO do ANTONIO JOSE CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 09.02.1980, natural de Colinas MA solteiro, autônomo, filho de Francisco dos Santos Martins e Maria Rita Cardoso dos Santos, residente e domiciliado em lugar
incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito (mediante advogado), no prazo de dez (10) dias, (art. 396 do
CPP – Lei nº. 11.719/2008). Ressalta – se que o mandado poderá ser cumprido em qualquer dia e horário, na forma do art. 172, §
2º, do CPC. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, aos dezoito (18) dia do mês de março do
ano de dois mil e treze (2013). Eu ________, Roberta Freitas, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo.
PROCESSO nº. : 202-05.2012.8.10.0033
NATUREZA : AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU : JOSE HENRIQUE BARBOSA BRANDÃO
ADVOGADO : FRANCISCO RENO SILVA GOMES
FINALIDADE : Intimação do advogado, DR. FRANCISCO RENO SILVA GOMES, inscrito na OAB/MA sob o n.º 7.998, para
apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias, consoante art. 2º, I do Decreto-Lei nº. 201/67.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Roberta Freitas
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).
PROCESSO nº. 829-09.2012.8.10.0033
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE : HELENA ALVES DA SILVA SOUSA
ADVOGADO : FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA OAB/MA 10.431
REQUERIDO : MANOEL ALVES DE SOUSA
FINALIDADE: Intimação do advogado FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA, OAB/MA 10.431, para comparecer à
audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 09.04.2013 às 08h10min.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Islaiany Moura
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Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 829-09.2012.8.10.0033
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE : HELENA ALVES DA SILVA SOUSA
ADVOGADO : RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA OAB/MA 2.714
REQUERIDO : MANOEL ALVES DE SOUSA
FINALIDADE: Intimação do advogado RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, OAB/MA 2.714, para comparecer à audiência de
instrução e julgamento redesignada para o dia 09.04.2013 às 08h10min.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Islaiany Moura
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900010512201381000
AÇÃO: CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVATA
REQUERENTE: MAURO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: WILSON FERRERA FONSECA OAB/MA- 2816
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER
FINALIDADE: Intimação do advogado WILSON FERRERIA FONSECA OAB/MA- 2816, para ficar ciente da Auadência de
Conciliação Instrução e Julgamento designada para o dia 10/06/2013, às 16:40 no Fórum De. Bento MOreira Lima
Colinas-MA, 18 de março de 2013
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900011119201381000
AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR BORBA BRITO OAB/MA- 7116
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
FINALIDADE: Intimação do advogado JOSE RIBAMAR BORBA BRITO OAB/MA- 7116, para ficar ciente da Audência de
Conciliação Instrução e Julgamento designada para o dia 10/06/2013, às 16:40 no Fórum De. Bento MOreira Lima
Colinas-MA, 18 de março de 2013
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900011204201381000
AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
REQUERENTE: VALDEIR DIAS DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, OAB/MA nº 8.841
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
FINALIDADE: Intimação do advogado JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, OAB/MA nº 8.841, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900058609201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064, para no prazo de (10) dias apresentar
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contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900058876201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA SETUBAL
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900058961201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA SETUBAL
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2012.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900059131201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900059216201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
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do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900059398201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA SETUBAL
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2012.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 900059483201281000
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064
REQUERIDO: BANCO BMG
FINALIDADE: Intimação do advogado YARA S. BATISTA DE MACEDO, OAB/MA nº 8.064, para no prazo de (10) dias apresentar
contarrazões oa Recurso Inominado
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Maria Emélia Lima Lacerda Varão
Conciliadora
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Primeira Vara de Colinas
PROCESSO nº. 1013-62.2012.8.10.0033
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: JOSIEL SIMÃO DA SILVA
ADVOGADO: FLAMARION M. SOUSA FERREIRA, OAB/MA 8.205
FINALIDADE: Intimação do advogado FLAMARION M. SOUSA FERREIRA, OAB/MA 8.205, para ficar ciente do teor da
SENTENÇA. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III, do CPC.P.R.I., arquive-se.
Publique-se, após transito em julgado. Sem custas.
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Jessonita Noleto
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 1191-45.2011.8.10.0033
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: JOSE TAVARES LEITE, OAB-MA 5092 e SARA FERREIRA COSTA, OAB-MA 9780
REQUERIDO: ADNA BARBOSA DA SILVA COSTA BRITO
FINALIDADE: Intimação dos advogados JOSE TAVARES LEITE, OAB-MA 5092 e SARA FERREIRA COSTA, OAB-MA 9780,
para ciência de sentença de fls. 23 de seguinte teor conclusivo: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução
do mérito, na forma do art. 267, III, do CPC”.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Gilvan Gomes de Sousa
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 1422-09.2010.8.10.0033
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AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA
REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO, OAB-MA 4441
REQUERIDO: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA
FINALIDADE: Intimação do advogado WARWICK LEITE DE CARVALHO, OAB-MA 4441, para ciência da sentença proferida nos
autos, de seguinte teor conclusivo: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fulcro no art. 794, I, do CPC, em razão do pagamento do débito.”
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Gilvan Gomes de Sousa
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 579-10.2011.8.10.0033
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: ANNE CAROLINE GALVÃO DA SILVA, OAB-MA 8986
REQUERIDO: ADNA BARBOSA DA SILVA COSTA BRITO
FINALIDADE: Intimação da advogada ANNE CAROLINE GALVÃO DA SILVA, OAB-MA 8986, para ciência de sentença de fls. 63
de seguinte teor conclusivo: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III,
do CPC”.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Gilvan Gomes de Sousa
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 790-46.2011.8.10.0033
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA, OAB-MA 8681
REQUERIDO: ERENILTA LIMA BANDEIRA
FINALIDADE: Intimação da advogada LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA, OAB-MA 8681, para ciência de sentença de
fls. 26 de seguinte teor conclusivo: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do art.
267, III, do CPC”.
Colinas (MA), 18 de março de 2013.
Gilvan Gomes de Sousa
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 931-65.2011.8.10.0033
AÇÃO: NEGATORIA DE PATERNIDADE
REQUERENTE: JULIÃO MARTINS CAMARA
ADVOGADO: FERNANDO COSTA DE SOUSA MOTA, OAB/MA 9593-A
FINALIDADE: Intimação do advogado FERNANDO COSTA DE SOUSA MOTA, OAB/MA 9593-A, para ficar ciente do teor da
SENTENÇA. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III, do CPC.P.R.I., arquive-se.
Publique-se, após transito em julgado. Sem custas.
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Jessonita Noleto
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 969-43.2012.8.10.0033
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA S.A
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES, OAB/MA nº 5643.
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REQUERIDO: LINDOMAR TOMAZ DA SILVA
FINALIDADE: Intimação da advogada MARIA LUCILIA GOMES, OAB/MA nº 5643, para ficar ciente do teor da DECISÃO.
INDEFIRO O PLEITO DO AUTOR, bem como requerer o que achar de direito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito.
Colinas-MA, 18 de março de 2013.
Jessonita Noleto
Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Marcelo Elias Matos e Oka, Titular da Comarca de Colinas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Coroatá
Primeira Vara de Coroatá
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIAL DA PRIMEIRA VARA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A DOUTORA JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA, DESTA COMARCA DE COROATÁ, ESTADO
DO MARANHÃO.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital, com o quinze (15) dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que se processando, por este Juízo, nº. 12244-21.2012.8.10.0035, em que o Requerente Francisco Ferreira de Lima move contra
Pronorte Ltda - Negocios Imobiliarios, é o presente para que seja o Requerido Pronorte LTDA na pessoa de seus Representantes
Legais João Batista Moreira e Olival Lopes de Oliveira Braga CITADOS para responderem a ação, por escrito, no prazo de lei, que
não sendo contestada, presumirão como verdadeiros os fatos articulados pelo Requerente. E, para que não se alegue ignorância,
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do
Maranhão, aos 14 de março de 2013). Eu, ________, Aglaênia Carvalho Moura Frota, Secretária Judicial, o fiz digitar e revisei.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.1317-89.2011.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
JUIZ DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: LEONILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE PERITORO
INTIMAÇÃO do Dr. Floriano Coelho dos Reis Filho, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, Floriano Coelho dos Reis
FilhoAdvogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, para tomarem ciência da parte final do despacho, a seguir transcrita:
"Determino a retirada de pauta de audiência dos presentes autos, observando o pricinpio da economia processual; posteriomente
sera designada data opoortuna para realização de audiência.".Coroatá, 1 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.14-40.2011.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUIZ DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: MIRIAN DA CRUZ SOARES
PARTE REQUERIDA: TELEBRAS
INTIMAÇÃO do Dr. Floriano Coelho dos Reis Filho, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, Manoel de Sousa
ValeAdvogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, para tomarem ciência da parte final da sentença, a seguir transcrita: "Tendo
em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, para reunião com todos os juízes estaduais, a ser
realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do Conselho Nacional de Justiça-CNJ- determino o
adiamento de todas as audiências designadas para esta data. aguarde-se designação de nova data.".Coroatá, 11 de Março de
2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.177-83.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: COBRANÇA
JUIZ DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: MARIELE DE SOUSA
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PARTE REQUERIDA: PORTO SEGUROS S/A
INTIMAÇÃO do Dr. Floriano Coelho dos Reis Filho, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, .Advogado para tomar
ciência da parte final do despacho, a seguir transcrito: "Tendo em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da
Justiça, para reunião com todos os juízes estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes
do Conselho Nacional de Justiça-CNJ-determino o adiamento de todas as audiências designadas para esta data. agaurde-se
designação de nova data. intime-se. cumpra-se".Coroatá, 11 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.1983-27.2010.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
JUIZ DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: ALAIDE JANSEN MUNIZ
PARTE REQUERIDA: MUNICIPIO DE COROATA
INTIMAÇÃO do Dr. Antonio Florêncio Neto, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 2.884, para tomar ciência da parte final do
despacho, a seguir transcrita: "Determino a retirada de pauta de audiência dos presentes autos, observando o pricinpio da
economia processual; posteriomente sera designada data opoortuna para realização de audiência..Coroatá, 1 de Março de 2013.
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.1998-59.2011.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
JUIZ DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: MARCIO ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
PARTE REQUERIDA: BANCO FIAT S/A
INTIMAÇÃO do Dr. Huelber Noleto Duarte, Advogado inscrito na OAB/PI sob número 7.982, para tomar ciência da parte final do
despacho, a seguir transcrito: "Tendo em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, para reunião
com todos os juízes estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do Conselho Nacional
de Justiça-CNJ-determino o adiamento de todas as audiências designadas para esta data. agaurde-se designação de nova data.
intime-se. cumpra-se".Coroatá, 11 de Março de 2013.

Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 2012-09.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
Acusado- JOSÉ GONÇALVES DA SILVA e outro
Vitima- FRANCISCO WANDERSON ROCHA LIMA
INTIMAÇÃO do advogado Dr. BENEDITO JOSÉ BORGES DUAILIBE, inscrito na OAB/MA sob o nº.3.906, para comparecer a
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no Fórum Dr. José Menezes Júnior, no dia 02/04/2013, às 11:00 horas.
Coroatá, aos 07 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 2064-05.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
ACUSADO: TALISON HENRIQUE PEREIRA GOMES
VITIMA: FRANCIGLEUCE DA ROCHA NUNES
INTIMAÇÃO da advogada nomeada Dra.LUZIA FERREIRA DE LIMA, inscrito na OAB/MA sob o nº.11.716, para no prazo de lei,
apresentar a defesa prévia do acusado Talison Henrique Pereira Gomes. Coroatá, aos 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 2163-72.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: carta precatória
JUIZA DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ré: CARMELITA BATISTA DA SILVA e outro
INTIMAÇÃO do advogado Dr. PEDRO BEZERRA DE CASTRO, inscrito na OAB/MA sob o nº. 4852, com escritório profissional na
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Rua Maceno Rego, 208, centro, Pedreiras/Ma, para comparecer a audiência de interrogatória da ré a ser realizada no Fórum Dr.
José Menezes Júnior, no dia 27/02/2013, ás 10:30 horas. Coroatá, aos 15 de fevereiro de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 2473-78.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
ACUSADO- LUIS PAULO FERREIRA SILVA "pAPUDINHO"
INTIMAÇÃO da advogada nomeada Dra. ARIANA FRANCO REIS, inscrito na OAB/MA sob o nº. 10.340, para no prazo de lei,
apresentar a resposta da acusação do réu acima mencionado. Coroatá-MA, aos 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 284-93.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
Requerente - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
Requerido: BANCO DO BRASIL
INTIMAÇÃO da advogado Luzia Ferreira de Lima, inscrita na OAB/MA sob nº, com escritório profissional na Rua Gonçalves Dias,
s/nº, para tomar ciência da parte final do despacho a seguir transcrito:"Defiro o pedido de antecipação de tutela com fito de
determinar que o Banco do Brasil reduza a taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo firmado por intermédio da opreração
nº.769262324 de 2,75% para 1,6%, reduzindo a prestação de R$ 2.790,19 para 1.715,52, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00, sem prejuízo das demais cominações legais. Intime-se as partes da presente decisão. Por fim, Cite-se a Ré para que
ofereça resposta, no prazo legal de 15 dias, advertindo-a dos efeitos da revelia. cumpra-se. Dra. Josane Araujo Farias Braga Juiza
de Direito da 1ª Vara. Coroatá, aos 14 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.30-91.2011.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUIZ DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: ROSA MAGALHAES DE AZEVEDO PRAZERES
PARTE REQUERIDA: TELEBRAS
INTIMAÇÃO do Dr. Floriano Coelho dos Reis Filho, inscrito na OAB/MA sob número 4976, para tomarem ciência da parte final do
despacho, a seguir transcrita: " Tendo em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, para reunião
com todos os juízes estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do Conselho Nacional
de Justiça -CNJ- determino o Adiamento de todas as audiências designadas para esta data.".Coroatá, 11 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 379-26.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: ENERELICE FEITOSA DA CONCEIÇÃO
INTIMAÇÃO do MANOEL SERRÃO DA SILVEIRA LACERDA, inscrito na OAB/MA sob nº 3.793-A, para comparecer a audiência
de Justificação no dia 22 de março de 2013 às 11:00 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 382-78.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: NORBETA MARIA COLAÇOS DA SILVA
INTIMAÇÃO do advogado FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO, inscrito na OAB/MA sob nº 4.976, para comparecer a
audiência de justificação no dia 22 de março de 2013 às 10:00 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
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INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 425-15.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
INTIMAÇÃO do advogado FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO, inscrito na OAB/MA sob nº 4.976, para comparecer a
audiência de justificação no dia 22 de março de 2013 às 12:00 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 439-96.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: ELINALVA DOS SANTOS FARIAS
INTIMAÇÃO do advogado FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO, inscrito na OAB/MA sob nº 4.976, para comparecer a
audiência de justificação no dia 22 de março de 2013 às 11:30 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 446-82.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: MANOEL DOS REIS PARGA
INTIMAÇÃO do advogado CANDIDO COSTA, inscrito na OAB/MA sob nº 2.431, para comparecer a audiência de justificação no
dia 22 de março de 2013 às 09:00 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 446-88.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: MANOEL DOS REIS PARGA
INTIMAÇÃO do advogado FLORIANO DOS REIS FILHO, inscrito na OAB/MA sob nº 4.976, para comparecer a audiência de
justificação no dia 22 de março de 2013 às 09:30 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 448-58.2013.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
REQUERENTE: ELCILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO do advogado FRANCISCO CARLOS MOUZINHO DO LAGO, inscrito na OAB/MA sob nº 8.776, para comparecer a
audiência de justificação no dia 22 de março de 2013 às 09:00 horas. Coroatá, aos 18 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 69-74.2000.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
Acusados- FRANCISCO LIMA” Chicó” e RAIMUNDO FERREIRA MARTINS “Campeão”
Vitima: JOAQUIM HOLANDA SOUSA
INTIMAÇÃO do advogado Dr. RAMAR BARBOSA BELO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MA sob nº 4.731, com escritório
profissional na Avenida Getúlio Vargas, 157, na cidade de Bacabal /Ma, para comparecer perante este Juízo, no Auditório do
Tribunal do Júri, localizado no Fórum local, no dia 09/04/2013, ás 8:00 horas, onde será instalado a Sessão do Tribunal do Júri
popular de Peritoró. Coroatá, aos quatro (04) dia do mês de março do ano de dois mil e treze (2013).
Josane Araújo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
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REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 69-74.2000.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
Acusados- FRANCISCO LIMA” Chicó” e RAIMUNDO FERREIRA MARTINS “Campeão”
Vitima: JOAQUIM HOLANDA SOUSA
INTIMAÇÃO do advogado Dr. Juraci Gomes Bandeira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MA sob nº 3.457, com
escritório profissional na Rua Cel. Pedro Bogéa, 268-A, centro, em Lago da Pedra/Ma, para comparecer perante este Juízo, no
Auditório do Tribunal do Júri, localizado no Fórum local, no dia 09/04/2013, ás 8:00 horas, onde será instalado a Sessão do
Tribunal do Júri popular de Peritoró. Coroatá, aos quatro (04) dia do mês de março do ano de dois mil e treze (2013).
Josane Araújo Farias Braga
Juíza de Direito da
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 69-74.2000.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
JUIZA DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
Acusados- FRANCISCO LIMA” Chicó” e RAIMUNDO FERREIRA MARTINS “Campeão”
Vitima: JOAQUIM HOLANDA SOUSA
INTIMAÇÃO do advogado Dr. CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/MA sob nº 4.291, com escritório profissional na Rua 134 de Maio, 09, na cidade de Poção de Pedras/Ma, para comparecer
perante este Juízo, no Auditório do Tribunal do Júri, localizado no Fórum local, no dia 09/04/2013, ás 8:00 horas, onde será
instalado a Sessão do Tribunal do Júri popular de Peritoró. Coroatá, aos quatro (04) dia do mês de março do ano de dois mil e
treze (2013).
Josane Araújo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.781-44.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
JUIZ DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: ALZENIRA MACHADO DE MORAES
PARTE REQUERIDA: BANCO BMG
INTIMAÇÃO do Dr. Manoel Serrão da Silveira da Lacerda, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 3793-A, para tomar ciência
da parte final do despacho, a seguir transcrito: "Tendo em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça,
para reunião com todos os juízes estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do
Conselho Regional de Justiça-CNJ- determino o adiamento de todas as audiências designadas para esta data.".Coroatá, 11 de
Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.793-92.2011.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: INDENIZAÇÃO
JUIZ DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA SOUSA
PARTE REQUERIDA: CAEMA
INTIMAÇÃO do Dr. Floriano Coelho dos Reis Filho, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 4976, .Advogado inscrito na
OAB/MA sob número 4976, para tomarem ciência da parte final da sentença, a seguir transcrita: "Tendo em vista convocação feita
pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Cleones Carvalho Cunha, para reunião com todos os juízes
estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do Conselho Nacional de Justiça-CNJdetermino o adiamento de todas as audiências designadas para esta data."
.Coroatá, 11 de Março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 802-93.2007.8.10.0035
DENOMINAÇÃO:
JUIZA DE DIREITO: Josane Araujo Farias Braga
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
ACUSADO: PAULO CESAR SOUSA FERREIRA e outros
VITIMA: MARCOS DOS SANTOS CANDIDO
INTIMAÇÃO da advogada nomeada Dra.LUZIA FERREIRA DE LIMA, inscrito na OAB/MA sob o nº.11.716, para no prazo de lei,
apresentar as Alegações Finais do acusado Paulo César Sousa Ferreira. Coroatá, aos 18 de março de 2013.
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Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.883-66.2012.8.10.0035
DENOMINAÇÃO: REVISÃO DE CONTRATO
JUIZ DE DIREITO: JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
PARTE REQUERENTE: JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA
PARTE REQUERIDA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
INTIMAÇÃO do Dr. Manoel de Sousa Vale, Advogado inscrito na OAB/MA sob número 8.128, para tomar ciência da parte final do
despacho, a seguir transcrito: "Tendo em vista convocação feita pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, para reunião
com todos os juízes estaduais, a ser realizada no dia 21 de março de 2013, juntamente com representantes do Conselho Nacional
de Justiça-CNJ-determino o adiamento de todas as audiências designadas para esta data. agaurde-se designação de nova data.
intime-se. cumpra-se".Coroatá, 11 de Março de 2013.

Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara
Processo: nº 9000002-96.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS AQUINO DE SOUSA
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BONSUCESSO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 09:00 horas, perante
este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000009-88.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS AQUINO DE SOUSA
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO CIFRA S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 08:00 horas SALA 2,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000010-73.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS AQUINO DE SOUSA
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BONSUCESSO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 08:30 horas SALA 2,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000036-71.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: DELZUITA ALVES DOS SANTOS
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Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para tomar ciência da
DECISÃO DE LIMINAR_"Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado na presente demanda judicial,
ressalvando a possibilidade de reconsiderar a decisão, desde que haja alteração no suporte fático aqui apresentado."_, bem como
para comparecer a Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às
15:00 horas, perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes
apresentar defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que,
em caso de ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado
revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000039-26.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: DELZUITA ALVES DOS SANTOS
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para tomar ciência da
DECISÃO DE LIMINAR_"Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado na presente demanda judicial,
ressalvando a possibilidade de reconsiderar a decisão, desde que haja alteração no suporte fático aqui apresentado."_, bem como
para comparecer a Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às
16:00 horas SALA 03, perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as
partes apresentar defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas
que, em caso de ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este
considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000041-93.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: DELZUITA ALVES DOS SANTOS
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 16:30 horas SALA 03,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000042-78.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: DELZUITA ALVES DOS SANTOS
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BRADESCO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 15:30 horas SALA 03,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000043-63.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: DELZUITA ALVES DOS SANTOS
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
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Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 17:00 horas SALA 03,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000044-48.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: FRANCISCO FERREIRA FILHO
Advogado (a) do (a) Reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO
Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, ESTEFANIO SOUZA CASTRO, OAB/MA nº 9.798, para tomar ciência da
DECISÃO DE LIMINAR_"Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado na presente demanda judicial,
ressalvando a possibilidade de reconsiderar a decisão, desde que haja alteração no suporte fático aqui apresentado."_, bem como
para comparecer a Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às
17:30 horas, perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes
apresentar defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que,
em caso de ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado
revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000125-94.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO GE S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 10:00 horas SALA 03, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000126-79.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO BMG S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 09:30 horas SALA 3, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000127-64.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO BONSUCESSO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 09:00 horas SALA 03, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
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Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000129-34.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO GE CAPITAL S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 08:00 horas SALA 03, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000130-19.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO DO BRASIL
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 08:30 horas SALA 03, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000133-71.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO DO BRASIL
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 10:30 horas SALA 3, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000135-41.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARIA DO CARMO L CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MANOEL CESARIO FILHO
Reclamado: BANCO BONSUCESSO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MANOEL CESARIO FILHO, OAB/MA nº 4.680, para comparecer a Audiência
de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 11:00 horas SALA 3, perante este
Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar defesa oral ou
escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de ausência do(a)
Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000166-61.2013.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: JOÃO DAMASIO BRANDÃO
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Advogado (a) do (a) Reclamante: FRANCISCO CARLOS M DO LAGO
Reclamado: BANCO BONSUCESSO S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, FRANCISCO CARLOS M DO LAGO, OAB/MA nº 8.776, para comparecer a
Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 11:30 horas SALA 3,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9000268-83.2013.8.10.0035
Ação: DPVAT
Reclamante: RONALDO SILVA PINHO
Advogado (a) do (a) Reclamante: THYAGO ARAUJO FREITAS RIBEIRO
Reclamado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, THYAGO ARAUJO FREITAS RIBEIRO, OAB/MA nº 10.202, para comparecer
a Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 14:00 horas SALA 03,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito
Processo: nº 9001054-35.2010.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: BENEDITO CORREA MENDES
Advogado(a) do(a) Reclamante: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA
Reclamado: BANCO BMG S/A
Advogado(a) do(a) Reclamado: JÚLIA COSTA CANPOMORI
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA, OAB/MA nº 8.301 e da parte
reclamada JÚLIA COSTA CANPOMORI, OAB/MA nº 10.107 A, para tomar conhecimento da parte final da sentença a seguir
transcrita: “ Vistos, etc.
Trata-se de Cumprimento de Obrigação de Pagar imposta no acódão proferida nos autos da ação de Repetição de Indebito
proposta por BENEDITO CORREA MENDES contra BANCO BMG S/A.
Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.
Estabelece o Código de Processo Civil que:
“Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;”
Conforme documento de fls. 83/91, o executado apresentou comprovante de pagamento referente a obrigação de pagar
determinada no ACÓRDÃO de fls. 122/123.
Desta feita, considerando a juntada do comprovante de pagamento do ACÓRDÃO, assim, a satisfação da obrigação, logo, a
medida que se impõe é a extinção do processo.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 794, inciso I do
CPC, em face da satisfação da obrigação.
Expeça-se imediatamente o alvará.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ”.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito
Processo: nº 9001073-41.2010.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: BENEDITO CORREA MENDES
Advogado(a) do(a) Reclamante: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA
Reclamado: BANCO BMG S/A
Advogado(a) do(a) Reclamado: JÚLIA COSTA CAMPOMORI
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA, OAB/MA nº 8.301 e da parte
reclamada JÚLIA COSTA CAMPOMORI, OAB/MA nº 10.107 A, para tomar conhecimento da parte final da sentença a seguir
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transcrita: “ Vistos, etc.
Trata-se de Cumprimento de Obrigação de Pagar imposta no acódão proferida nos autos da ação de Repetição de Indebito
proposta por BENEDITO CORREA MENDES contra BANCO BMG S/A.
Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.
Estabelece o Código de Processo Civil que:
“Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;”
Conforme documento de fls. 79/80, o executado apresentou comprovante de pagamento referente a obrigação de pagar
determinada no ACÓRDÃO de fls. 106/107.
Desta feita, considerando a juntada do comprovante de pagamento do ACÓRDÃO, assim, a satisfação da obrigação, logo, a
medida que se impõe é a extinção do processo.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 794, inciso I do
CPC, em face da satisfação da obrigação.
Expeça-se imediatamente o alvará.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ”.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito
Processo: nº 9001130-88.2012.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: ILMA SILVA DA CONCEIÇÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
Reclamado: BANCO DE CRÉDITOS GE CAPITAL S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA, OAB/MA nº 4.027 A, para tomar
conhecimento da parte final da sentença a seguir transcrita: “Trata-se de termo de reclamação formulado nos termos da Lei nº
9.099/95, cuja Audiência de Instrução e Julgamento não ocorreu em virtude de ausência da parte autora. Cosiderando não ter sido
apresentada nenhuma justificativa por parte do Requerente, JULGO EXTINTO O PRECESSO, SEM RESULUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Tendo em vista o requerimento na petição inicial do beneficio da assistência
judiciária, defiro-o, razão pela qual deixo de condenar o Requerente ao pagamento das custas judiciais”.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito
Processo: nº 9001604-59.2012.8.10.0035
Ação: DPVAT
Reclamante: LUIS POLVOAS DA SILVA
Advogado (a) do (a) Reclamante: FRANCISCO CARLOS M DO LAGO
Reclamado: MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, FRANCISCO CARLOS M DO LAGO, OAB/MA nº 8.776, para tomar
conhecimento da parte final da sentença a seguir transcrita: “Em face da norma disposta no artigo 38, caput, da Lei 9.099/95,
dispensa-se a elaboração de relatório. Passo a fundamentar e a decidir. Em conformidade com o disposto às fls. 22, verifica-se
que houve desistência do provimento jurisdicional outrora pleiteado. Em face do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação
prescinde do consentimento do requerido. Ante o exposto, e com fulcro no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil e EXTINGO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n.º 9.099/95”.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito
Processo: nº 9001756-10.2012.8.10.0035
Ação: INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR
Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS DIAS ROCHA
Reclamado(a): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a) do(a) Reclamado(a): WILSON SALES BELCHIOR
Intimação do(a) advogado(a) da parte reclamada, WILSON SALES BELCHIOR, OAB/CE nº 17.314, para tomar conhecimento da
parte final da sentença a seguir transcrita: “Vistos, etc.
Trata-se de Cumprimento de Obrigação de Pagar imposta na sentença homologatória de acordo proferida nos autos da ação de
Indenização proposta por MARIA DAS GRAÇAS DIAS ROCHA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 598 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.
Estabelece o Código de Processo Civil que:
“Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;”
Desta feita, considerando a juntada do oficio informativo do Banco do Brasil de fls. 65, infrmando o número da conta judicial,
indicando o cumprimento da condenação, determinado no ACORDO de fls. 17, assim, a satisfação da obrigação, logo, a medida
que se impõe é a extinção do processo.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 794, inciso I do
CPC, em face da satisfação da obrigação.
Expeça-se imediatamente o alvará.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito
Processo: nº 9001879-08.10.2012.8.0035
Ação: INDENIZAÇÃO
Reclamante: MARTINHO MORAES LOBÃO
Advogado (a) do (a) Reclamante: MARCO LEANDRO GOMES DE SOUSA
Reclamado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante, MARCO LEANDRO GOMES DE SOUSA, OAB/MA nº 8.030, para comparecer
a Audiência de CONCILIACAO, INSTRUCAO E JULGAMENTO - UNA, designada para o dia 05/06/2013 às 14:30 horas SALA 03,
perante este Juízo da Primeira Vara e Juizado Especial Cível desta Comarca de Coroatá/Ma. Devendo as partes apresentar
defesa oral ou escrita, e produzirem as provas que julgarem necessárias ficando desde já intimadas, advertidas que, em caso de
ausência do(a) Reclamante, será o feito arquivado, no caso de ausência do(a) Reclamado(a), será este considerado revel.
Coroatá/Ma, 18 de março de 2013.
Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito

Dom Pedro
Processo nº. 90000099-40.2010.8.10.0085
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Dpvat
Requerente: José de Ribamar da Silva Sousa
Advogado: Francisco Henrique Junior OAB/MA 5.785
Requerido: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais
Advogado: – Rhelmson Athayde Rocha OAB/MA 5.936
FINALIDADE: intimação das partes por seus advogados Dr. Francisco Henrique Junior OAB/MA 5.785 e Rhelmson Athayde Rocha
OAB/MA 5.936 do inteiro teor da Sentença de fls. 67, cujo dispositivo adiante se vê: “Isto posto, extingo o processo, sem
apreciação do mérito, ex vi do dispositivo legal supracitado e em conseqüência, determino o arquivamento dos presentes autos,
observadas as formalidades legais. Sem custas. P.R.I. Dom Pedro, 24 de novembro de 2011. Thales Ribeiro de Andrade, Juiz de
Direito.
Dom Pedro/MA, 18 de março de 2013
Jarciana Monteiro de O. Maçaranduba
Secretária Judicial

Estreito
Primeira Vara de Estreito
Processo: 293-52.2013.8.10.0036
Ação:REVISIONAL DE VENCIMENTOS EM FACE DA CONVERSÃO EM URV, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Requerente:GERALDO ARMANDO CHAVES SIQUEIRA
Advogado(a): MARCELO JOSÉ DA SILVA RIBEIRO OAB/MA N°6235
Requerido(a): O ESTADO DO MARANHAO
Advogado(a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
DECISÃOVistos etc.
Trata-se de Ação Ordinária de reposição Salarial resultante de Erro no Critério de Conversão dos Vencimentos em URV c/c com
pedido de Antecipação da Tutela promovido por Geraldo Armando Chaves Siqueira, em face do Estado do Maranhão.O autor
busca a condenação do Estado do Maranhão no pagamento do percentual de 11,98% referente a perda na conversão estabelecida
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no art. 21 da Medida Provisória nº 434/94 que instituiu a Unidade Real de Valor - URV, cujo objetivo fora a implantação do
programa de estabilização da moeda.A antecipação da tutela consiste na implantação imediata do percentual de 11,98% nos
vencimentos dos autores, sob pena de multa diária pelo eventual descumprimento da decisão.É o relatório. DECIDO.A antecipação
da tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida quando a situação não está inserida nas hipóteses impeditivas do
artigo 1º da Lei nº 9.494/97.O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o referido artigo deve ser
interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a
Fazenda Pública nos casos em que envolvam o pagamento de verba de caráter alimentar, como ocorre na presente hipótese.A
natureza alimentar da verba pressupõe que ela é essencial à sobrevivência do beneficiado e, o fato de não ser a única forma de
sobrevivência do necessitado não retira a natureza alimentar da verba.O caso dos autos, haja vista tratar-se de implantação de
percentual aos vencimentos dos servidores do poder judiciário do Maranhão decorrente de erro quando da conversão da moeda
nacional para Unidade Real de valor - URV possui índole alimentar.Conforme uníssono entendimento jurisprudencial, é devida aos
servidores a diferença de 11,98% relativa à conversão de cruzeiros reais em URV feita no último do mês.Quanto aos requisitos
legais para a concessão da tutela antecipada, estes restam claramente presentes, eis que o fumus boni iuris concentra-se
justamente no direito dos autores de verem acrescidos aos seus vencimentos aquele percentual não incorporado por erro de
cálculo quando da conversão da moeda, especialmente por tratar-se de tema amplamente discutido no âmbito dos tribunais, cujo
entendimento corrente é favorável a implantação do pretendido percentual nas hipóteses em que o servidor recebia os salários
antes do último dia de cada mês, como no caso dos autos.Já o periculum in mora reside no fato de tratar-se de verba de natureza
alimentar, essencial para a sobrevivência dos autores.Portanto, presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da
tutela e cuidando-se de verba alimentar, possível é a concessão do provimento antecipatório contra a Fazenda Pública.Neste
sentido:PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL FAZENDA PUBLICA - ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97 - INAPLICABILIDADE - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUMULA 136/STJ NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO - PRECEDENTES. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional
é dada na medida da pretensão deduzida. 2. È entendimento deste Tribunal que o artigo 1º da Le n. 9.494/97 deve ser interpretado
de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública
nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso, agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1101827/MA, T2, rel. Min. Humberto Martins, DJ de 27/05/2009).Portanto, considerando que o
pleito quanto à implantação do percentual de 11,98% decorrente de erro de cálculo quando da conversão da moeda nacional para
URV possui índole alimentar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para ver implantados vencimentos do
autor o referido percentual, no prazo de cinco dias.No caso de descumprimento, com esteio no artigo 461, § 4º, do CPC, aplico
multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).Expeça-se com urgência, ofício para determinar o cumprimento imediato desta
decisão.Agende-se audiência preliminar.Estreito/MA, 13 de Março de 2013.Gilmar de Jesus Everton Vale.Juiz de Direito Titular da
1ª Vara da Comarca de Estreito/MA
Processo: 295-22.2013.8.10.0036
Ação:ORDINÁRIA DE REPOSIÇÃO SALARIAL RESULTANTE DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISTINÇÃO DE
ÍNDICES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Requerente:GERALDO ARMANDO CHAVES SIQUEIRA
Advogado(a): MARCELO JOSÉ DA SILVA RIBEIRO OAB/MA N°6235
Requerido(a): O ESTADO DO MARANHAO
Advogado(a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
DECISÃOVistos etc.
Trata-se de pedido de Ação Ordinária de reposição Salarial resultante da Proibição Constitucional de Distinção de Índices entre
Servidores Públicos c/c com pedido de Antecipação da Tutela promovido por Geraldo Armando Chaves Siqueira, em face do
Estado do Maranhão.O autor busca a condenação do Estado do Maranhão no pagamento da diferença entre os percentuais de
reajuste dos servidores públicos estaduais por força da Lei Estadual nº 8.369/2006, que concedeu reajuste de 30% aos servidores
de nível superior e somente 8,3% aos servidores de nível médio, como os autores.A antecipação da tutela consiste na implantação
imediata do percentual de 21,7% nos vencimentos dos autores, sob pena de multa diária pelo eventual descumprimento da
decisão.É o relatório. DECIDO.A antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida quando a situação
não está inserida nas hipóteses impeditivas do artigo 1º da Lei nº 9.494/97.O Superior Tribunal de Justiça já tem entendido que o
referido artigo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos
efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nos casos em que envolvam o pagamento de verba de caráter alimentar, como ocorre
na presente hipótese.A natureza alimentar da verba pressupõe que ela é essencial à sobrevivência do beneficiado e, o fato de não
ser a única forma de sobrevivência do necessitado não retira a natureza alimentar da verba.O caso dos autos, haja vista tratar-se
de implantação de percentual aos vencimentos dos servidores do poder judiciário do Maranhão decorrente da diferença do
percentual de reajuste salarial concedido pela Lei Estadual nº 8.369/2006, que distinguiu servidores de nível médio de servidores
de nível superior, fato este proibido pela Constituição Federal de 1988, possui índole alimentar.Quanto aos requisitos legais para a
concessão da tutela antecipada, estes restam claramente presentes, eis que o fumus boni iuris concentra-se justamente no direito
dos autores de verem acrescidos aos seus vencimentos aquele percentual não incorporado quando da implantação do reajuste
aos servidores, especialmente por tratar-se de tema amplamente discutido no Tribunal de Justiça do Maranhão, cujo entendimento
corrente é favorável a implantação do pretendido percentual aos servidores prejudicados.Já o periculum in mora reside no fato de
tratar-se de verba de natureza alimentar, essencial para a sobrevivência dos autores.Portanto, presentes os pressupostos para a
antecipação dos efeitos da tutela e cuidando-se de verba alimentar, possível é a concessão do provimento antecipatório contra a
Fazenda Pública.Neste sentido:PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL - FAZENDA PUBLICA - ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97 - INAPLICABILIDADE - VERBAS INDENIZATÓRIAS SUMULA 136/STJ - NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO - PRECEDENTES. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a
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prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida. 2. È entendimento deste Tribunal que o artigo 1º da Le n.
9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da
tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no
presente caso, agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1101827/MA, T2, rel. Min. Humberto Martins, DJ de
27/05/2009).Portanto, considerando que o pleito quanto à implantação do percentual de 21,7% decorrente de distinção entre
servidores quando da concessão do reajuste salarial, por força da Lei Estadual nº 8.369/06, possui índole alimentar, CONCEDO A
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para ver implantados aos vencimentos do autor o referido percentual, no prazo de
cinco dias.No caso de descumprimento, com esteio no artigo 461, § 4º, do CPC, aplico multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais).Expeça-se com urgência, ofício para determinar o cumprimento imediato desta decisão.Agende-se audiência
preliminar.Estreito/MA, 13 de Março de 2013.Gilmar de Jesus Everton ValeJuiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de
Estreito/MA
Processo:1213-65.2009.8.10.0036 (12132009)
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: SEBASTIAO DE OLIVEIRA AGUIAR
Advogado(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL
Requerido(a): SEBATIAO DE OLIVEIRA AGUIAR
Advogado(a): ANADINEY BRITO NOLETO - OAB/MA 8113-A
DESPACHO: "R.H. Vistos etc. Em face da certidão de Óbito do acusado, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUIAR, juntada à (fl. 75),
bem como do Auto de Verificação assinado pelos Meirinhos desta Vara e por apresentar sua Fé Pública do Documento juntada à
(fl. 76). Declaro a extinção da punibilidade do mesmo por força do disposto pelo Art. 107, I, do CPB. Por tal razão determino as
medidas de praxe dos autos com baixa na distribuição. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Arquive-se.
Estreito/MA, 12 de março de 2013.GILMAR DE JESUS EVERTON VALE, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA, COMARCA
DE ESTREITO/MA."
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 30 DIAS
Processo:1104-46.2012.8.10.0036
Ação:EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: UNIÃO
Advogado(a): PROCURADOR FEDERAL
Executado:CONSTRUTORA SILVA SALLES LTDA
Advogado:Não consta nos autos
FAZ SABER, a todos que, ao presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo e
Secretaria Judicial processam os termos dos autos nº 1104/2012, Ação: EXECUÇÃO FISCAL, que figura como EXEQUENTE:
UNIÃO e EXECUTADO: CONSTRUTORA SILVA SALLES LTDA, em tramite neste juízo e Secretaria Judicial.É o presente para
CITAR O EXECUTADODO: CONSTRUTORA SILVA SALLES LTDA, na pessoa do seu representante legal, atualmente em local
incerto e não sabido. FINALIDADE: Para tomar conhecimento da ação supra, que tramita na 1ª Vara do Fórum Aristides Lobão na
Comarca de Estreito-MA, e no prazo não superior a 05(cinco dias) pagar a dívida no valor de R$ 47.819,30(quarenta e sete mil,
oitocentos e dezenove reais e trinta centavos), com acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens a
penhora. ADVERTINDO-O que em caso não pague, nem ofereça bens a penhorar, prosseguirá a execução com penhora de tantos
bens quantos bastarem para garantir a execução.Tudo conforme despacho do MM. Juiz exarado nos autos. E para que ninguem
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar público de
costume. Dado e passado nesta cidade de Estreito, Estado do Maranhão, 14 de Março de 2013.Gilmar de Jesus Everton Vale.Juiz
de Direito Titular da 1ª Vara Comarca/Estreito-Ma
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 30 DIAS
Processo: 638-52.2012.8.10.0036
Ação:EXECUÇÃO FISCAL
Requerente:UNIÃO
Advogado(a): PROCURADOR FEDERAL
Requerido(a): ANTÔNIO MARCOS DE AQUINO SILVA
Advogado(a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
FAZ SABER, a todos que, ao presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo e
Secretaria Judicial processam os termos dos autos nº 638/2012, Ação: EXECUÇÃO FISCAL, que figura como EXEQUENTE:
UNIÃO, e EXECUTADO: ANTONIO MARCOS DE AQUINO SILVA, em tramite neste juízo e Secretaria Judicial.É o presente para
CITAR O EXECUTADO: ANTONIO MARCOS DE AQUINO SILVA, residente e domiciliado atualmente em local incerto e não
sabido.FINALIDADE: Para tomar conhecimento da ação supra, que tramita na 1ª Vara do Fórum Aristides Lobão na Comarca de
Estreito-MA, e efetuar o pagamento no valor de R$ 63.951,82(sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e
dois centavos), com acréscimos legais, no prazo de 05(cinco) dias, ou querendo apresentar bens livres e desembaraçados a
penhora. ADVERTINDO-O que se não pagar, nem apresentar bens a penhora, prosseguirá a execução com a penhora de tantos
bens quanto bastarem para garantir a execução.Tudo conforme despacho do MM. Juiz exarado nos autos. E para que ninguem
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar público de
costume. Dado e passado nesta cidade de Estreito, Estado do Maranhão, 14 de Março de 2013. Gilmar de Jesus Everton ValeJuIz
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de Direito Titular da 1ª Vara Comarca/Estreito-Ma
EDITAL DE SENTENÇA
Processo:856-22.2008.8.10.0036 (8562008)
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Advogado(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA
Denunciado: JUVENIL PEREIRA DE MEDEIROS
Advogado(a): MARCELO JOSE SILVA RIBEIRO - OAB/MA 6235
"FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiver, que por este juízo e Secretaria Judicial, se
processam os termos da Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário, processo n° 85622.2008.8.10.0036em que figura como Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO e Denunciado:
JUVENIL PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, cabeleiro, natural de Miracema/GO, nascido aos 02/05/1970, filho de
Agostinho Pereira e Ana Lopes Pereira, atualmente em lugar incerto e não sabido. E presente tem como finalidade INTIMAR o
Acusado, para tomar conhecimento do ACÓRDÃO, nos termos a seguir: "(...) Isto posto e de acordo com o parecer da souta
Procuradoria Geral de Justiça. faço por dar parcial provimentoe ao recrusso, para desclassficar a conduta para a forma simples
prevista no caput do Art. 99, da Lei nº. 10741/03, fixando, de logo, a pena definitiva em 01 (um) ano de derenção e 15 (quinze)
dias-multa, contudo, com fulcro no Art. 109, da Lei nº. 7.210/84, reconhecer, de ofício, o cumprimento desta sanção e, por
consequência, determinar a expedição de Alvará de Soltura em favor do réu-apelante, com ressalta "se por outro motivo não
estiver preso", nos termos acima declinados." Sem custas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. É o voto. SALA DAS SESSÕES
DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO PALÁCIO DA JUSTIÇA CLÓVIS BEVILÁCQUA, em São Luís, Capital do Estado do
Maranhão. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado no Diário Oficial do
Estado do Maranhão e afixado no lugar público de costume, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Estreito, Estado do
Maranhão, aos 11 de Março de 2013). Eu, Alysson Souza de Lima, digitei. E Lourival Brito Pereira Filho, Secretário Judicial,
subscreveu. GILMAR DE JESUS EVERTON VALE. Juiz(a) de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Estreito/MA,
".
Juizado Especial Cível
Processo: 9000011-26.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO DA LEI 9.099/95 COM O FITO DE EFETUAR COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: EDSON BANDEIRA ROCHA
Advogado (a): SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA , OAB/MA nº 6284
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: DINA CLAUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES, OAB/MA nº 11.143-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc;
Em face da sertidão de fls. 73, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1], da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONAJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Processo:1550-83.2011.8.10.0036 (14902011)
Ação: RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Requerente: ABRAÃO MARTINS MENDES NETO
Advogado(a): Sandro Queiroz da Silva, OAB/MA n° 9556
Requerido(a): ELETROMOTO FÁCIL
Advogado(a): Nao consta nos autos
INTIMO a parte autora para impulsionar o feito, viabilizando a citação do requerido, sob pena de extinção e arquivamento. Estreito
15 de Março de 2013. Lourival Brito Pereira Filho, Secretário Judicial de ordem na forma do art. 3° do provimento 001/2007 da
CGJMA.
Processo:220-80.2013.8.10.0036 (2202013)
Ação: ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO
Requerente: THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Advogado(a): LUIZ DE ALENCAR ARARIPE JUNIOR, OAB/RJ N° 42.567
Requerido(a): EXECUTIVA SHOWS E EVENTOS LTDA
Advogado(a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTIMO a parte autora para dizer da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 326. Estreito 15 de Março de 2013. Lourival Brito Pereira
Filho, Secretário Judicial de ordem na forma do art. 3° do provimento 001/2007 da CGJMA.
Processo: 767-57.2012.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução Fiscal
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Exequente:UNIÃO
Advogado(a): PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
Executado(a): CERÂMICA SOTEL LTDA
Advogado(a): ANTÔNIO CONCEIÇÃO CUNHA FILHO OAB/MA Nº 7074A
INTIMO o advogado do executado apelado para oferecer contra-razões no prazo legal. Estreito-MA, 18 de Março de 2013.
Lourival Brito Pereira Filho, Secretário Judicial de ordem na forma do art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000058-97.2011.8.10.00
Ação: AÇÃODE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
Advogado (a): KESIA RIBEIRO FIALHO , OAB/7607 nº 7607
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos, em correição,etc;
Recebo o Recurso Inominado de fls. 45/65 no seu efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente
preparado.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de10 (dez) dias.
Após o prozo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, remetem-se os autos a Turma Recursal Cível.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000081-43.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: ADRIANA BRITO DE OLIVEIRA
Advogado (a): SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA , OAB/TO nº 4739-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: CINTHIA HELUY MARINHO SOARES, OAB/MA nº 6835
DESPACHO: Vistos, em correição, etc;
Em face da certidão de fls. 83, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONEJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000098-79.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO DA LEI 9.099/95 COM O FITO DE EFETUAR COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: ODILON DIAS PINTO
Advogado (a): SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA , OAB/MA nº 6284
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Visto, em co0rreição, etc;
Em face da certidão de fls. 63, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONAJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000319-96.2010.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ.
Reclamante: FRANCISCO FEREIRA DA CONCEIÇÃO
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc;
Em face da certidão de fls. 90, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONAJE. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
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Juizado Especial Cível
Processo: 9000339-53.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Reclamante: MARCELO ALVES DA SILVA
Advogado (a): WALTER ALVES ANDRADE NETO , OAB/MA nº 7047
Reclamado (a): VIVO S.A
Advogado: CÁSSIO HUMBERTO ALVES SANTOS, OAB/PA nº 3.076
DESPACHO: Diante da inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiencia, é que INDEFIRO sua pretenção ao benefício
da assistencia judiciária gratuíta e DETERMINO seja a mesma intimada a fazer preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de
não recebimento do recurso por ser deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 18 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000348-15.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Reclamante: ANTONIO BATISTA GOMES FARIAS
Advogado (a): LUIS GUSTAVO SILVA , OAB/MA nº 10.276
Reclamado (a): VIVO S.A
Advogado: NRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE, OAB/MA nº 6.798
DESPACHO: Vistos,etc;
Diante da inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiencia, é que INDEFIRO sua pretenção ao benefício da assistência
judiciária gratuíta e DETERMINO que seja a mesma intimada a fazer preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de não
recebimento do recurso por ser deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000349-97.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Reclamante: ROBERTO CARLOS DA SILVA SOUZA
Advogado (a): LUIS GUSTAVO SILVA , OAB/MA nº 10.276
Reclamado (a): VIVO S.A
Advogado: CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS, OAB/PA nº 3076
DESPACHO: Diante da inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiencia, é que INDEFIRO sua pretenção ao benefício
da assistência judiciária gratuíta e DETERMINO, seja a mesma intimada a fazer preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de
não recebimento do recurso por ser deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 18 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000701-55.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: JONIELSON ONÓRIO DOS SANTOS
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: DINA CLAUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES, OAB/MA nº 11.143-A
DESPACHO: Vistos, em correição,etc;
Em face de certidão de fls. 95, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONAJE.
Intimem-se..
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000744-89.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: FRANCINALDO FEITOZA NERIS DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 604 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Visstos , em correição,etc.
Recebo o Recurso Inominado de fls.49/66, no efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente preparado.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos a Turma
Recursal Cível.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000752-03.2010.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado (a): KESIA RIBEIRO FIALHO , OAB/MA nº 7607
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc.
Recebo o Recurso Inominado de fls.48/58, no efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente preparado.
Intime-se o recorrido para apresentar cotrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos a Turma
Rscursal Cível.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000829-75.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: JADSON SOARES DOS SANTOS
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER
Advogado: DINA CLAUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES, OAB/MA nº 11.143-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc:
Em face da certidão de fls. 74, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nostermos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
eNUNCIADO no Nº 80 do FONAJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000883-17.2006.8.10.0036
Ação: COBRANÇA
Reclamante: ALINE FONTINELE FRANCO FONSECA
Advogado (a): MARCELO JOSE SILVA RIBEIRO , OAB/MA nº 6.235
Reclamado (a): LUIS RAIMUNDO DA SILVA
Advogado: NÃO CONSTA NOS AUTOS,
DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se o autor para impulsionar o feito sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do § 4º, do
art. 53 da LJE. Cumpra-se. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9000979-562011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: JOAO LUIS ALMEIDA SANTOS
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos em correição, etc.
Recebo o Recurso Inominado de fls. 52/66, no efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente preparedo.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos a Turma
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Recursal Cíval.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9001051-43.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: GILVAN ALVES LOIOLA JUNIOR
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Recebo o Recurso Inominado de fls. 55/67, no efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente
preparado.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões,remetam-se os autos a Turma Recursal
Cível.
Cumpra-se. . Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9001060-05.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: IOLANDA PEREIRA DOS SANTOS
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc;
Em face da certidão de fls. 73, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONEJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9001087-85.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: ALONÇO FERREIRA DE SOUSA
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: RÉGIS GONDIM PEIXOTO, OAB/MA nº 9.357-A
DESPACHO: Vistos, em correição, etc;
Em face da certidão de fls. 75, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e
Enunciado no nº 80 do FONAJE.
Intimem-se.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Juizado Especial Cível
Processo: 9001092-10.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: CRISTINA ALVES DE SOUSA
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO, OAB/MA nº 5680
DESPACHO: Vistos, em correiçao, etç;
Em face da certidão de fls. 94, nego seguimento ao recurso ante sua deserção, nos termos do disposto no Art. 42, § 1º, da LJE e E
nunciado no nº 80 do FONAJE.
Intimem-se.
cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 606 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Juizado Especial Cível
Processo: 9001094-77.2011.8.10.00
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OGRIGATÓRIO DPVAT.
Reclamante: FAGNO ALVES DA SILVA
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA , OAB/MA nº 7742-A
Reclamado (a): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: HERBERTH GUIMARÃES SOARES SOBRINHO, OAB/MA nº 9493-A
DESPACHO: Vistos , em correição, etc.
Recebo o Recurso dInominado de fls. 62/83, no efeito meramente devolutivo, por ser tempestivo e estar regularmente preparado.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos a Turma
Recursal Cível.
Cumpra-se.. Estreito/MA, 15 de março de 2013.
Gilmar de Jesus Everton Vale,
juiz de Direito Titular da 1ª vara desta comarca.
Processo: 542-08.2010.8.10.0036
Ação: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente:ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): PROCURADOR ESTADUAL
Executado(a): A. MENDES PEREIRA
Advogado(a):MELISSA FACHINELLO OAB/MA Nº7.296 E JOSÉ FRONIVAL OAB/MA Nº9.017
SENTENÇA:Vistos, etc.Em face do pedido de fls.80, declaro, por sentença, extinto o presente processo nos termos do art. 794, I,
do CPC.Condeno o executado nas custas advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuido à causa. Após o transito em
julgado arquive-se.Estreito/MA.,22 de Fevereiro de 2013.Gilmar de Jesus Everton Vale Juiz de Direito Titular da 1ª Vara.

Segunda Vara de Estreito
Processo nº.1165-38.2011.8.10.0036 (11072011)
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
Representante: MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA
Requerido: FRANCISCO LINHARES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: FRANCISCO LINHRES DA SILVA, brasileiro, casado, atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 29/30. (...)"Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro nos artigos 226, § 3º, da CF/88, 1º da Lei nº 9.278/96 e 1723 do
CCB/2002, para RECONHECER E DISSOLVER A UNIÃO ESTÁVEL estabelecida entre MARIA DO SOCORRO MARINHO DE
SOUSA E FRANCISCO LINHARES DA SILVA, mantida no período de julho/2009 a 18/05/2011. Condeno ainda o requerido no
pagamento de metade da dívida oriunda do empréstimo contraído junto ao Banco Bradesco, contrato de financiamento nº
004.405.887 de fls. 15/16, atualizada até o dia 21/02/2013 no importe de R$ 16.540,80 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais
e oitenta centavos). Considerando ter sido nomeado curador a lide fixo seus honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a
serem pagos pelo Estado do Maranhão, oficiando-se. Oficie-se ao Município, na pessoa do gestor, dando ciência do comércio
ilegal envolvendo a venda de boxes do mercado municipal. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e
honorários que fixo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Dada por publicada e intimados os presentes. Registre-se. Após o
trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se". Estreito
(MA), 07 de Fevereiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira - Titular da 2ª Vara da Comarca de Estreito-”.
Estreito-MA, 08 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito Processo nº.1413-04.2011.8.10.0036 (13532011)
Ação de Divórcio Litigioso
Representante: MARLENE BARROS DOS SANTOS
Requerido: DOMINGOS PINHEIROS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: DOMINGOS PINHEIROS DOS SANTOS, brasileiro, casado, nascido aos 12/11/1948, natural de Miguel Alves/PI, filho de
Joaquina Pinheiros dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 23/23v. (...)")Dessa maneira, considerando
os fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECRETAR O DIVÓRCIO DE de MARLENE BARROS DOS
SANTOS e DOMINGOS PINHEIROS DOS SANTOS, declarando finda a sociedade conjugal. Em conseqüência poderá a virago
voltar a assinar o nome de solteira. Isento de custas processuais. Outrossim, considerando ter sido nomeado curador à lide, face a
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inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, fixo seus honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos
pelo Estado do Maranhão. Oficie-se a Defensoria Pública e Estado do Maranhão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação, procedendo-se em seguida à baixa na distribuição ". Estreito (MA), 15 de
Janeiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira.
Estreito-MA, 08 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito Processo nº.206-33.2012.8.10.0036 (2062012)
Ação de Divórcio Litigioso
Representante: JOSE NILTON ROBEIRO MARINHO
Requerida:ANA KELLY RODRIGUES MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: ANA KELLY RODRIGUES MATOS, brasileira, casada, natural de Araguaína/TO, nascida aos 21/05/1978, filha de Ivete
Rodrigues Matos, atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 29. (...)"Dessa maneira, considerando os
fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECRETAR O DIVÓRCIO DE de JOSE NILTON ROBEIRO
MARINIHO e ANA KELLY RODRIGUES MATOS, declarando finda a sociedade conjugal. Em conseqüência poderá a virago voltar
a assinar o nome de solteira. Isento de custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. Outrossim, considerando ter sido
nomeado curador à lide, face a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, fixo para cada honorários no valor de R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), a serem pagos pelo Estado do Maranhão, oficiando-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação, procedendo-se em seguida à baixa na distribuição”. Estreito (MA),
30 de Janeiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira.
Estreito-MA, 08 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito Ação Penal
Processo nº. 326-23.2005.8.10.0036 (3262005)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: UBIRATAN SOARES DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
UBIRATAN SOARES DE SOUZA, brasileiro, casado, natural de São Domingos/PA, nascido aos 29/09/1978, filho de Raimunda
Soares de Souza, residente e domiciliado à Travessa Francisco Viana, s/n, Bairro Braga, São Domingos do Araguaia (PA),
atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 29/30. (...)"Diante do exposto, levando em
consideração a aplicação do princípio da insignificância, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu
UBIRATAN SOARES DE SOUZA do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III do CPP. Sem
custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em Julgado, dê-se baixa e arquive-se” Estreito (MA), 26 de
Fevereiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira- Titular da 2ª Vara da Comarca de Estreito -.
Estreito-MA, 15 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito Processo nº. 427-84.2010.8.10.0036 (4052010)
Ação de Divórcio Litigioso
Representante: DARCY PEREIRA SILVA
Requerida: MARLI LIMA ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: MARLI LIMA ALVES, brasileira, casada, lavradora, atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 47. (...)"Dessa maneira, considerando os
fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECRETAR O DIVÓRCIO DE de DARCY PEREIRA SILVA e MARLI
LIMA ALVES, declarando finda a sociedade conjugal. Em conseqüência poderá a virago voltar a assinar o nome de solteira. Isento
de custas processuais. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais). Outrossim, considerando ter sido nomeado curador à lide, face a inexistência de Defensoria Pública nesta
Comarca, fixo seus honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Maranhão, oficiando-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação, procedendo-se em seguida à
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baixa na distribuição".Estreito (MA), 06 de Fevereiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira - Titular da 2ª Vara da
Comarca de Estreito-”.
Estreito-MA, 08 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito Processo nº.564-95.2012.8.10.0036 (5642012)
Ação de Divórcio Litigioso
Representante: OSVALDO ALVES MENDES
Requerida:JOAQUINA DE OLIVEIRA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: JOAQUINA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, nascida aos 08/12/1956, filha de Sebastião Ferreira da Silva e
Raimunda de Oliveira Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido.
INTIMAÇÃO da requerida, para tomar conhecimento de todo teor da sentença de fls. 25/25v. (...)"Dessa maneira, presentes os
requisitos exigidos em lei, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DE OSVALDO ALVES MENDES e
JOAQUINA DE OLIVEIRA SILVA, a fim de que se produzam seus devidos efeitos legais, nos termos do artigo 226, §6° da
Constituição Federal e artigo 1.580, parágrafo segundo do Código Civil Brasileiro. Em conseqüência voltará ele a assinar o nome
de solteiro. Isento do pagamento de custas processuais, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. Outrossim,
considerando também terem sido nomeado dois defensores dativos, um ao autor e outro a requerida, face a inexistência de
Defensor Público nesta Comarca, tendo o advogado do autor, Drº Carlos Henrique Batista da Silva, elaborado a petição inicial, fixo
os seus honorários no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), e quanto ao advogado da requerida, Drº Allysson
Cristiano Rodrigues da Silva, que apresentou contestação, fixo os seus honorários no valor de R$ 400,00, a serem pagos pelo
Estado do Maranhão, ante a sua omissão em assegurar assistência judiciária aos que não possuem condições financeiras de
contratar advogado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação,
procedendo-se em seguida à baixa na distribuição. Estreito (MA), 24 de janeiro de 2013. Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira Titular da 2ª Vara da Comarca de Estreito-”.
Estreito-MA, 08 de Março de 2013.
Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira
- Titulara da 2ª Vara da Comarca de Estreito PROCESSO Nº.: 0000013-91.2007.8.10.0036 (132007)
AÇÃO: INTERDIÇÃO
REQUERENTE: ALCINDO JORGE DE MACEDO
ADVOGADO: JONAS TAVARES DIAS OAB/MA 4397
REQUERIDO: MARILÉIA JORGE DE MACEDO
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) JONAS TAVARES DIAS OAB/MA 4397; Diante do exposto, em consonância com o
parecer do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INTERDIÇÃO DE MARILÉIA JORGE DE MACEDO, com
fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o representante do Ministério
Público. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Estreito (MA), 6 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0000077-62.2011.8.10.0036 (742011)
AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO
REQUERENTE: RIVONE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: DR. JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A
REQUERIDO: LÁZARO MENDES FERREIRA
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DR. JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A; Dessa maneira, presentes
os requisitos exigidos em lei, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DE RIVONE DA SILVA
FERREIRA e LÁZARO MENDES FERREIRA, a fim de que se produzam seus devidos efeitos legais, nos termos do artigo 226, §6°
da Constituição Federal e artigo 1.580, parágrafo segundo do Código Civil Brasileiro. Em conseqüência voltará ela a assinar o
nome de solteira. Condeno o requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação,
procedendo-se em seguida à baixa na distribuição. Estreito (MA), 06 de março de 2013.
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( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0000342-06.2007.8.10.0036 (3422007)
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
REQUERENTE: NADJA MARIA MIRANDA MAIA
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO SOARES OAB/MA 7474
REQUERIDO: AGNELO TEIXEIRA DE RESENDE E EUNICE PEREIRA RESENDE
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) BRUNO ROBERTO SOARES OAB/MA 7474; Diante do exposto, considerando a
revelia do requerido e com arrimo nos artigos 319 e 330 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
constante na inicial, para, confirmando a tutela específica de fls. 22/24, DETERMINAR AOS REQUERIDOS AGNELO TEIXEIRA
DE RESENDE E EUNICE PEREIRA RESENDE, já qualificado nos autos, que procedam ao desfazimento/demolição de parte do
telhado que está invadindo o imóvel da autora e ainda a retirada da antena parabólica que também invade a propriedade objeto da
lide.
Condeno os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Estreito (MA), 06 de março de
2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0000392-95.2008.8.10.0036 (3922008)
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em substituição ao WALISSON ALVES DA SILVA rep. por sua genitora
RAILMA ALVES DA SILVA
REQUERIDO: JOANES ALCANTARA PINTO
ADVOGADO: NEUTON COELHO DOS SANTOS NETO OAB/MA 7469
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) NEUTON COELHO DOS SANTOS NETO OAB/MA 7469; Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR o investigado BRUNO LUCIANO ALMEIDA CRUZ COMO PAI do investigante
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, condenando-o no pagamento de pensão alimentícia ao filho no valor mensal
equivalente a 50% do salário mínimo, a contar da citação (02 de junho de 2009), devendo ser pagos até o dia 10 de cada mês e
depositado na conta bancária da genitora do investigante/criança. Averbe-se este reconhecimento no assento de nascimento do
menor, realizado no registro civil desta cidade, devendo constar o nome exato dos avós paternos do registrado. A averbação
atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, art. 29, § 1º, "d", e art. 109, inc. 4º. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Registrese. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de costume. Notifique-se o representante do Ministério Público.
Estreito (MA), 06 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0000488-71.2012.8.10.0036 (4882012)
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADOS: MAGNO NATA LIMA DE SOUSA E MARCIO LAEDSON SOUSA MEDEIROS
ADVOGADOS: ARY CORTEZ PRADO JUNIOR OAB/MA 5690 E WERTHER FERRAZ LIMA OAB/MA 6403
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) ARY CORTEZ PRADO JUNIOR OAB/MA 5690 E WERTHER FERRAZ LIMA
OAB/MA 6403; Diante do exposto, levando em consideração as provas colhidas nos autos, restando provada a materialidade e
autoria delitiva, bem como presente os demais elementos do fato típico, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os
réus MAGNO NATÃ LIMA DE SOUSA, brasileiro, convivente, nascido em 20/02/1984, natural de Imperatriz, forrador, filho de
Antonio José Veloso de Sousa e Antonia Mirian Lima de Sousa, atualmente cumprindo pena na Unidade Prisional de
Ressocialização de Davinópolis/MA e; MARCIO LAEDSON SOUSA MEDEIROS, brasileiro, nascido em 08/06/1984, natural de
Imperatriz/MA, filho de Mário Genario Silva Medeiros e Lucileide de Macedo Sousa Medeiros, atualmente em custódia cautelar na
Unidade Prisional de Resscialização de Imperatriz/MA como incurso nas penas do art. 35 da Lei 11.43/2006. Passo à dosimetria
das penas dos réus. O tipo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006 prevê uma pena em abstrato que
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varia de 03 a 10 anos de reclusão e multa de 700 a 1200 dias-multa. Considerando o dito, superada a persecução criminal e
formada a culpa, passo a individualizar a conduta do acusado, bem como passo também a dosa-lhe a pena na medida de sua
culpabilidade e isso o faço espelhada na justiça restaurativa, na pacificação social e no caráter ressocializador da sanção penal,
além de observar os ditames do art. 68 e 59 do CP.
Ø QUANTO AO RÉU MAGNO NATÃ LIMA DE SOUSA: A) 1ª FASE: CINCUNTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 E 68 DO CP) A
culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta da agente, denota acentuada, eis que agiu com dolo intenso,
conduzindo-se livre e conscientemente para atingir um resultado previamente desejado. Destaque-se que o réu era um dos
dirigentes do comércio de drogas que abastecia uma região considerada grande. Enfatizo, também que o réu declarou ter servido
às forças armadas, tendo ainda grau de instrução acima da média desta região, o que exigia do mesmo postura e conduta
diferenciada. O réu MAGNO NATÁ possui maus antecedentes, conforme se observa na certidão de fls. 238, responde processos
por posse irregular de arma de fogo. A conduta social do réu é irregular, não possuindo emprego definido. No que tange a
personalidade do réu destaco que o mesmo demonstrou frieza, tendo esboçado destreza e manipulador com as palavras.
Os motivos são desfavoráveis, pois se resumem à obtenção de lucro sem o necessário esforço laborativo. As circunstâncias do
fato são desfavoráveis, vez que o crime é realizado entre cidades, praticado às margens da Rodovia Belém-Brasília, objetivando
pessoas de passagem, o que aumenta e muito a exposição da sociedade a risco. As conseqüências foram normais a espécie,
nada tendo a valorar nesse sentido. Não há que se falar em comportamento da vítima no vertente caso. Considerando a existência
de Considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, e atendo também que a associação do réu é
organizada (inclusive com a locação de veículos para evitar a declaração de perda se apreendido), bem como que o tráfico para o
qual se associam é de grande quantidade de droga (o réu foi condenado por tráfico no processo nº 1594/2011 por transportar mais
de dois quilos de crack), fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 900 dias-multa, sendo o dia multa correspondente a 1/10
do salário mínimo. B) 2ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS (ART. 61 E 65 DO CP) Nessa fase da dosimetria é imperioso
consignar para MAGNO NATA a presença de uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência específica prevista no art. 61,
I, do CP, como comprovadamente se constatou às fls. 213/230 e fls. 238/239. No que se refere a circunstancias atenuantes, não
verifico presente quaisquer circunstancias atenuantes na conduta dos réus. Assim sendo, ante a concorrência de uma
circunstância agravante e nenhuma circunstância atenuante, nesta fase do cálculo, majoro o quantum aferido ao réu MAGNO
NATÃ em 1/6 (um sexto), resultando em 8 (oito) anos e 2 (dois meses) de reclusão e 1.050 (hum mil e cinqüenta) dias multa. C) 3ª
FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA Não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que se
torna definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois meses) de reclusão e 1.050 (hum mil e cinqüenta) dias multa. DA DETRAÇÃO PENAL
PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - LEI Nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, alterando artigo 387
do CPP Observo nos autos que o réu foi preso preventivamente no dia 09/10/2012 (FLS. 139 do processo em apenso nº 164431.2011.8.10.0036 ou 1584/2011) estando preso até a presente data, permanecendo preso provisoriamente por 150 dias. Assim,
considerando a pena acima aplicada e realizando a detração penal nesta oportunidade, RESULTA A PENA DEFINITIVA de 7
(SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. O regime inicial de cumprimento será o fechado. QUANTO AO RÉU MÁRCIO
LAEDSON SOUSA MEDEIROS:
A) 1ª FASE: CINCUNTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 E 68 DO CP) A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta
da agente, denota acentuada, eis que agiu com dolo intenso, conduzindo-se livre e conscientemente para atingir um resultado
previamente desejado. Destaque-se que o réu também era um dos dirigentes do comércio de drogas que abastecia uma região
considerada grande. O Réu não possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 09. Não existem dados sobre a conduta
social e personalidade do réu. Os motivos são desfavoráveis, pois se resumem à obtenção de lucro sem o necessário esforço
laborativo. As circunstâncias do fato são desfavoráveis, vez que o crime é realizado entre cidades, praticado às margens da
Rodovia Belém-Brasília, objetivando pessoas de passagem, o que aumenta e muito a exposição da sociedade a risco. As
conseqüências foram normais a espécie, nada tendo a valorar nesse sentido. Não há que se falar em comportamento da vítima no
vertente caso. Considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, e atendo também que a associação do réu
é organizada (inclusive com a locação de veículos para evitar a declaração de perda se apreendido), bem como que o tráfico para
o qual se associam é de grande quantidade de droga (o outro associado condenado por tráfico no processo nº 1594/2011 por
transportar mais de dois quilos de crack), fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, sendo o dia multa
correspondente a 1/10 do salário mínimo.
B) 2ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS (ART. 61 E 65 DO CP) Não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes. C) 3ª
FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA Não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena. À míngua de
outras circunstâncias a considerar, torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. DA DETRAÇÃO
PENAL PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - LEI Nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, alterando
artigo 387 do CPP Observo nos autos que o réu teve sua prisão temporária decretada nos autos em apenso nº 164431.2011.8.10.0036 ou 1584/2011, devidamente cumprida no dia 08/12/2011, tendo sido revogada sua prisão e colocado em
liberdade no dia 04/01/2012, permacendo 28 dias preso provisoriamente. Posteriormente foi decretada sua prisão preventiva e
cumprida em 01/11/12 (FLS. 141 processo 1644-31.2011.8.10.0036 ou 1584/2011) permanecendo preso até os dias atuais,
resultando em 127 (cento e vinte e sete) dias. Assim, até a presente data o réu MARCIO LAEDSON encontra-se preso
provisoriamente há 155 (cento e cinqüenta e cinco) dias. Assim, considerando a pena acima aplicada e realizando a detração
penal nesta oportunidade, RESULTA A PENA DEFINITIVA de 5 (CINCO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE
RECLUSÃO. O regime inicial de cumprimento será o fechado. DA ANÁLISE ACERCA DO DIREITO DE AGUARDAR O
JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO EM LIBERDADE Como é cediço, com as mudanças introduzidas no Código de
Processo Penal, o juiz deverá fundamentar a decisão que não conceder ao condenado o direito de aguardar o julgamento de
eventual recurso em liberdade. Somente a presença de um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva justifica a
mantença dos apenados em cárcere, antes do transito em julgado da decisão condenatória. No caso dos autos vislumbro a
existência do requisito de necessidade de garantia da ordem pública. Isso porque conforme apurado durante a instrução criminal, a
associação delitiva entre os réus era de caráter permanente e realizada de forma contínua. A esse respeito, mencione-se que a
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proprietária da locadora de veículos declarou em juízo que o réu MARCIO LAEDSON já havia locado outros veículos
anteriormente. Também destaco que o réu MAGNO NATÃ não possui bons antecedentes, já tendo sido condenado neste Juízo
pela pratica do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz,
também pelo crime de tráfico de substância entorpecente, conforme se observa nas certidões de fls. 213/230 e fls. 238/239. Com
efeito, segundo as lições de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, 2A ed. Editora
Revista dos Tribunais, p. 512), entende-se pela expressão garantia da ordem pública a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Assim, visando garantir a ordem pública,
NEGO aos réus MAGNO NATÃ E MÁRCIO LAEDSON o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.
DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno os acusados no pagamento das custas processuais. Com base no artigo 15 da Constituição
Federal, SUSPENDO OS DIREITOS POLÍTICOS DOS APENADOS enquanto durarem os efeitos da condenação criminal e
declaro-os inelegíveis nos termos do artigo 1 , inciso I, alínea "a", da Lei Complementar n. 64/90. A pena de multa deverá ser
recolhida até 10(dez) dias após o trânsito em julgado da presente. Não paga a multa proceda-se da forma preconizada pelo artigo
51, do Código Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º. 9.268, de 1º de abril de 1996. Expeça-se guia de execução penal
provisória pelo sistema virtual à Comarca de Imperatriz, onde encontram-se custodiados os réus. Determino a devolução dos bens
apreendidos às fls. 36 e depósito de fls. 68 vinculados a este processo, e referentes ao processo nº 1584/11 pertencentes a
NAYANE LIMA DE SOUSA, intimando-se a mesma para recebimento no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se à vítima. Após o trânsito em julgado: 1 - lance-se o nome dos réus no rol
dos culpados, com as anotações e comunicações de rigor; 2 - Comunique-se à Justiça Eleitoral, para o lançamento dos ASEs
correspondentes; 3- Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão/Instituto de Identificação Criminal (art.
809, CPP); 4 - Expeça-se a competente Guia de Execução Criminal DEFINITIVA encaminhando ao Juízo de Imperatriz/MA,
devendo proceder a unificação de pena em relação ao réu MAGNO NATÃ; Cumpridas as determinações acima, arquive-se dando
baixa na distribuição e demais cautelas legais. Estreito (MA), 07 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0000689-68.2009.8.10.0036 (6892009)
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em substituição processual a CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE
SOUSA rep por sua genitora NAIARA OLIVEIRA DE SOUSA
REQUERIDO: BRUNO LUCIANO ALMEIDA CRUZ
ADVOGADO: MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296; Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
a presente ação para DECLARAR o investigado BRUNO LUCIANO ALMEIDA CRUZ COMO PAI do investigante CARLOS
HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, condenando-o no pagamento de pensão alimentícia ao filho no valor mensal equivalente a
50% do salário mínimo, a contar da citação (02 de junho de 2009), devendo ser pagos até o dia 10 de cada mês e depositado na
conta bancária da genitora do investigante/criança. Averbe-se este reconhecimento no assento de nascimento do menor, realizado
no registro civil desta cidade, devendo constar o nome exato dos avós paternos do registrado. A averbação atenderá ao disposto
na Lei nº 6.015/73, art. 29, § 1º, "d", e art. 109, inc. 4º. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido
o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de costume. Notifique-se o representante do Ministério Público. Estreito (MA), 06 de
março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0001217-05.2009.8.10.0036 (12172009)
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE AVALISTA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE LIMINAR
REQUERENTE: DARLAN JORGE SANTOS DÓRIO E ELIANE FERREIRA DÓRIO
ADVOGADO: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8874-A
REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/PA 12479
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) : ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8874-A; GIOVANNY
MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/PA 12479; Diante do exposto, considerando tudo que consta nos autos, JULGO
IMPROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE AVALISTA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE
LIMINAR, interposta por DARLAN JORGE SANTOS DÓRIO E ELIANE FERREIRA DÓRIO contra BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
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Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Estreito (MA), 06 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0001442-54.2011.8.10.0036 (13822011)
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: FAZENDA PARQUE PLANETA MARANHÃO LTDA
ADVOGADO: PEDRO ELOI SOARES OAB/DF 1586-A
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) PEDRO ELOI SOARES OAB/DF 1586-A; GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA
4914; Diante do exposto, considerando a inépcia da inicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
ajuizada por FAZENDA PARQUE PLANETA MARANHÃO LTDA contra COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.
Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida,
independentemente de nova conclusão, arquive-se. Estreito (MA), 06 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 0001659-68.2009.8.10.0036 (16592009)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: CARLOS AETTE ESPINDOLA COELHO
ADVOGADO: DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A; Nestas condições, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de Processo Civil,
de aplicação à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito
(MA), 06 de Março de 2013
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 1192-84.2012.8.10.0036 (11922012)
AÇÃO: DIVÓRCIO
REQUERENTES: ELTON BARROS DE ARRUDA E GISELI CARDOSO DE ARRUDA
ADVOGADO: DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A; Considerando que a parte autora
não cumpriu o despacho de fls. 17, embora intimado às fls. 19, e não tendo sido cumpridos os requisitos exigidos em lei para
concessão do benefício, conforme artigo 4º, §1º, da Lei 1.060/50, indefiro o pedido de justiça gratuita, intimando-se a parte autora
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo.
Estreito (MA), 28 de Fevereiro de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 1206-68.2012.8.10.0036 (12062012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: VALDEMAR FRANA
ADVOGADO: CELSO JOSÉ GNOATTO OAB/RS 10.951
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) CELSO JOSÉ GNOATTO OAB/RS 10.951; Nestas condições, DECLARO EXTINTA
A PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de Processo Civil, de
aplicação à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito
(MA), 06 de Março de 2013
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 1313-15.2012.8.10.0036 (13132012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: KLEDSON SOUSA GOIS
ADVOGADO: MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296; Nestas condições, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de Processo Civil, de aplicação
à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 06 de Março
de 2013
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº. 165-32.2013.8.10.0036 (Numero Antigo 1652013)
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Requerente: MARIA ANTONIA SILVA BASTOS
Advogado: VILSON GOMES DE MELO OAB/MA 11.488
Requerido: PABLO GONÇALVES BASTOS
INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para tomar conhecimento do Ato Ordinatório praticado às fls. 12 dos autos, o qual
segue adiante transcrito: Certifico que na petição inicial não foi informado o endereço da parte requerida, faltando o número
do imóvel ou ponto de referência para sua localização. Em conformidade com as diretrizes instituídas pela Ordem de Serviço
01/2012, pratiquei o seguinte ato ordinatório: Fica determinada a intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 10
(dez) dias, emendar a petição inicial informando o endereço completo da parte, notadamente número do imóvel ou ponto
de referência para sua localização.
Estreito (MA), 07 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretaria Judicial
PROCESSO Nº.: 187-66.2008.8.10.0036 (1872008)
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
ADVOGADOS: MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296; HERMEDES MIRANDA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/TO 2092 A; JOSÉ
WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A
REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADA: GEÓRGIA MARIA ALMEIDA GABÍNIO OAB/PB 11.130
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296; HERMEDES MIRANDA DE SOUZA
TEIXEIRA OAB/TO 2092 A; JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A; GEÓRGIA MARIA ALMEIDA GABÍNIO
OAB/PB 11.130; Diante do exposto, com base nos fundamentos acima aduzidos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos
formulados pelos autores RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS contra o BANCO DO NORDESTE S/A. Condeno
os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (novecentos reais). Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Após o transito em julgado, arquive-se. Com a respectiva baixa na distribuição. Estreito (MA), 06 de
março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
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( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 439-64.2011.8.10.0036 (4232011)
AÇÃO: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
REQUERENTE: PEDRO KAUÃ DA SILVA rep. por sua genitora BERANILDE GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADA: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: REGIS GONDIM PEIXOTO OAB/MA 9.357-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A; Recebo a apelação nos
efeitos devolutivo e suspensivo, pois a sentença não versa sobre matéria prevista nas exceções contidas nos incisos do art. 520 do
CPC. 2. Intime-se o recorrido para oferecer contra-razões no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Ultimado o prazo, com ou sem elas,
remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Maranhão
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 6-07.2004.8.10.0036 (62004)
AÇÃO: EXECUÇÃO
REQUERNTE: ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO: RAFAEL DE MORÃES CORREIA OAB/PI 4.260
REQUERIDO: MARIA DE FÁTIMA ARRUDA FONSECA
ADVOGADO: ROBERVAL ARAÚJO DOS SANTOS OAB/MA 5.601
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) RAFAEL DE MORÃES CORREIA OAB/PI 4.260; Ante a inexistência de momentânea
de bens a penhorar, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, e isso o faço com fundamento no art. 791, III, do
CPC. Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 100/v.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº: 618-32.2010.8.10.0036 (5882010)
AÇÃO: Cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT
REQUERENTE(S): JOSÉ ANTONIO DA ROCHA SANTOS
ADVOGADO(A)(S): Keila Alves de Sousa Fonseca OAB/MA 7742-A
REQUERIDO(A)(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Intimação da advogada Keila Alves de Sousa Fonseca OAB/MA 7742-A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao
depósito judicial juntado aos autos às fls. 178/179. Estreito (MA), 18 de março de 2013.
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial / 2ª Vara
(Assinado de ordem da M.M. Juiz Titular da 2ª Vara da Comarca de Estreito Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do provimento nº001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 668-87.2012.8.10.0036 (6682012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: GEAN CARLOS DE LIMA
ADVOGADO: MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO OAB/MA 6.235
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO OAB/MA 6.235; Nestas condições, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de Processo Civil,
de aplicação à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Estreito (MA), 06 de
Março de 2013
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
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( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 679-87.2010.8.10.0036 (6452010)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: FAGNER PINTO SILVA
ADVOGADO: DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A; Nestas condições, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de Processo Civil,
de aplicação à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Estreito (MA), 06 de
Março de 2013
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 681-86.2012.8.10.0036 (6812012)
AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERNTE: A.C.SIMÕES
ADVOGADO: DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A
REQUERIDO: MAC ENGENHARIA LTDA
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8.093-A; ; Diante disso, tendo em vista o
abandono do processo pela parte autora e a não realização de atos que lhe competiam, EXTINGO O PROCESSO sem resolução
do mérito, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III, c/c artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno
ainda a parte autora no pagamento das custas processuais. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério
Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Estreito (MA), 1 de Março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 691-09.2007.8.10.0036 (6912007)
AÇÃO: INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: JOSÉ WASHINGTON SANDES DAMASCENO
ADVOGADO: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A
REQUERIDO: RAIMUNDO COELHO DE SOUZA SOBRINHO
ADVOGADO: ANDRÉ ABREU DE AQUINO OAB/MA 8.091-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A; ANDRÉ ABREU DE
AQUINO OAB/MA 8.091-A; Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pelo autor JOSÉ
WASHINGTON SANDES DAMASCENO para CONDENAR o requerido RAIMUNDO COELHO no pagamento de DANOS MORAIS
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de 1% (hum por cento) ao mês, a contar
do evento danoso. Condeno ainda o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em Julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se. Estreito (MA), 06 de março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 6-94.2010.8.10.0036 (62010)
AÇÃO: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
REQUERENTE: SERGIO MURILO GALDINO DA SILVA JUNIOR rep. por sua genitora RAQUEL CARDOSO COSTA DA SILVA
ADVOGADA: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: REGIS GONDIM PEIXOTO OAB/MA 9.357-A
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Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742-A; Recebo a apelação nos
efeitos devolutivo e suspensivo, pois a sentença não versa sobre matéria prevista nas exceções contidas nos incisos do art. 520 do
CPC. 2. Intime-se o recorrido para oferecer contra-razões no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Ultimado o prazo, com ou sem elas,
remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Maranhão
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 729-45.2012.8.10.0036 (7292012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
EXECUTADO: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA E APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ORCY ROCHA FILHO OAB/MA 3345-A OAB/TO 355-A
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) ORCY ROCHA FILHO OAB/MA 3345-A OAB/TO 355-A; Nestas condições,
DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA, com fundamento nos artigos 794, inc. I, e 795, do Código de
Processo Civil, de aplicação à espécie. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e atendidas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Estreito (MA), 06 de Março de 2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 844-66.2012.8.10.0036 (8442012)
AÇÃO: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE
REQUERENTE LUIS CARLOS DA SILVA VILA NOVA
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA OAB/MA 10.332
REQUERIDO: LEUDIANE MARQUES DA SILVA
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) KARLA MILHOMEM DA SILVA OAB/MA 10.332; Diante disso, tendo em vista o
abandono do processo pela parte autora, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Estreito (MA), 06 de Março de
2013.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº.: 918-91.2010.8.10.0036 (8782010)
AÇÃO: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS
REQUERENTE: LAMARKS RODRIGUES DA FONSECA
ADVOGADO: DR. JEFFERSON WALLACE G.M FRANÇA OAB/MA 6677
REQUERIDA : VALDENIA CRISTINA MENDES MENDONÇA
ADVOGADO : HUMBERTO DE PAULA PEIXOTO OAB/MA 6.944
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) DR. JEFFERSON WALLACE G.M FRANÇA OAB/MA 6677 ; HUMBERTO DE
PAULA PEIXOTO OAB/MA 6.944; Intimação das partes para alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias.
Estreito/MA, 12 de Março de 2013
Euzeli Coutinho Rocha
Secretária Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Dayna Leão Tajra Reis Teixeira, titular da 2ª Vara, Estreito/MA, nos termos do art.3º, XXv,III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Governador Eugênio Barros
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Processo nº 0000021-70.2011.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796A )
Réus: GIDEON FERREIRA DA SILVA
PROCESSO Nº 21-70.2011.8.10.0087AÇÃO MONITÓRIAAUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.REQUERIDO:
GIDEON FERREIRA DA SILVA S E N T E N Ç ACuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A., em face de GIDEON FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos.Aduz o requerente que é credor do devedor,
em razão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 883255903-06, emitida em 02/04/1998, com vencimento final previsto para
02/04/2006, com valor nominal de R$ 6.683,00 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais), que, atualizado até 20/12/2010, equivale
a R$ 42.115,41 (quarenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos).Por fim, requereu a expedição de mandado de
pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de
lei.Anexou os documentos de fls. 06/26.Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls.
27.Mandado de citação e pagamento às fls. 28.Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 31/34),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilegais os valores exigidos
pelo autor.Impugnação aos embargos monitórios às fls. 40/44, em que o requerente alega que os encargos cobrados estão em
plena consonância com a lei, sendo, portanto, lícito o contrato firmado entre as partes.Manifestação sobre a impugnação aos
embargos monitórios, às fls. 55/62, apenas reiterando os termos da exordial de embargos.É o relatório. DECIDO.Tenho que a
controvérsia existente nos autos configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.Pois bem. Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos
encargos financeiros cobrados pelo banco embargado.Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo
devedor são pertinentes à ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de
percentuais extorsivos e não contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis".Entretanto,
segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da
Constituição Federal.Neste sentido é a posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro
Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula
596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações
regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas)Do
mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro Athos
Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo
rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A
legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".Após a edição das
Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em prazo inferior a
um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos.Pode o Banco cobrar juros acima das normas
autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar
previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao
ano, conforme se nota às fls. 22 - Cédula Rural Pignoratícia.Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do Colendo S.T.F.). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64).A jurisprudência endossa a tese aqui esposada:
AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. - A
capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que convencionada de
forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação expressa de capitalização mensal, a
verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência da
Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa.(AgRg no REsp 400061 RS 2001/0153486-6, Relator:
Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 03.10.2005 p.
254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, com
expresso permissivo em lei especial.2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica estabelecida com a
cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser limitada ao patamar
de 2%.Código de Defesa do Consumidor (TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1), Relator: GENEROSO
FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data de Publicação: 19/04/2010)CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE ANATOCISMO.
ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato ser de adesão não autoriza a intervenção do
Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a violação a preceitos de ordem pública. 2. As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A estipulação de juros
superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presume-se constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001 que admite a
capitalização mensal de juros nas operações realizadas por instituições financeiras em contratos comuns.5. Apelo conhecido e
improvido. Unanimidade.(TJMA - AC 0114742011 - Relator: Paulo Sérgio Velten Pereira - 4ª Câmara Cível - Data de Julgamento
06/09/2011 - Dje 15/09/2011)Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a procedência do
pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e inescusável.DO EXPOSTO, com esteio no art. 1.102, "c",
§3º do Código de Processo, REJEITO os embargos de fls. 31/34, por via de consequência, constituindo de pleno direito,
definitivamente, o título executivo judicial de fls. 21/24, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e
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honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio
Barros, 05 de março de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. O presente Edital deverá ser publicado no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013. (Célia Ximenes de
Abreu), Secretária Judicial, digitei e subscrevi.
Welinne de Souza Coelho
Juíza de Direito
Processo nº 0000136-91.2011.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Réus: MARIA DO NAZARE SOUSA
PROCESSO Nº 136-91.2011.8.10.0087AÇÃO MONITÓRIAAUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.REQUERIDO:
MARIA DO NAZARÉ SOUSA S E N T E N Ç ACuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A., em face de MARIA DO NAZARÉ SOUSA, todos devidamente qualificados nos autos.Aduz o requerente que é credor do
devedor, em razão da Cédula Rural Pignoratícia n° 449254633-68, emitida em 02/04/1998, com vencimento final previsto para
02/04/2006, com valor nominal de R$ 11.177,60 (onze mil cento e setenta e sete reais), que, atualizado até 31/01/2011, equivale a
R$ 47.504,36 (quarenta e sete mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos).Por fim, requereu a expedição de mandado
de pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo
de lei.Anexou os documentos de fls. 06/35.Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls.
36.Mandado de citação e pagamento às fls. 37.Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 40/43),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilícitos os valores exigidos
pelo autor, asseverando, ainda, que a matéria já foi encerrada em ação de revisão anterior em que já existe coisa
julgada.Impugnação aos embargos monitórios às fls. 50/54, em que o requerente aduz não houve coisa julgada na ação de
revisão, tendo sido o processo extinto sem julgamento de mérito, bem como que os encargos cobrados estão em plena
consonância com os encargos legais, não havendo que se falar em ilegalidade do contrato.Manifestação sobre a impugnação aos
embargos monitórios, às fls. 71/81, apenas reiterando os termos da exordial de embargos.É o relatório. DECIDO.Tenho que a
controvérsia existente nos autos configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.Pois bem. Inicialmente cabe destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à espécie, entendimento, inclusive já sumulado pelo STJ, no verbete 297, vejamos:"O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras."Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos encargos
financeiros cobrados pelo banco embargado.Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são
pertinentes à ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais
extorsivos e não contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis".Entretanto, segundo o art. 5°,
do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 , possibilitando a capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da Constituição Federal.Neste
sentido é a posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in"
Revista Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula
121). Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula 596 não guarda relação com o
anatocismo. A capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações regidas por leis especiais que
nela expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas)Do mesmo modo, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184,
RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais
jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".Após a edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de
30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em prazo inferior a um ano, desde que expressamente
contratada, como é o caso destes autos.Pode o Banco cobrar juros acima das normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e
Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar previamente fixados no contrato e até o vencimento
do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao ano, conforme se nota às fls. 07 - Cédula Rural
Pignoratícia.Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596 do Colendo STF). E as entidades de crédito,
públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei
Federal n° 4.595, de 31.12.64).A jurisprudência endossa a tese aqui esposada: AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. - A capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito
rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que convencionada de forma expressa (Súmula n. 93).- Não estando anotada, no
acórdão recorrido, a contratação expressa de capitalização mensal, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria,
necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência da Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido,
com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no REsp 400061 RS 2001/0153486-6, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005,DJe
03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, com
expresso permissivo em lei especial.2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica estabelecida com a
cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser limitada ao patamar
de 2%.Código de Defesa do Consumidor(TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso
Filho, DJ 30/03/2010, DJe 19/04/2010)CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO
CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato ser de adesão não autoriza a intervenção do Judiciário, sendo necessário
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demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a violação a preceitos de ordem pública. 2. As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não
indica abusividade.4. Presume-se constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001 que admite a capitalização mensal de juros nas
operações realizadas por instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade.(TJMA 4ªCC, AC 0114742011 - Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira -DJ 06/09/2011 - Dje 15/09/2011)Portanto, reputando não haver as
cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a procedência do pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta
imperiosa e inescusável.DO EXPOSTO, com esteio no art. 1.102, "c", §3º do Código de Processo, REJEITO os embargos de fls.
40/43, por via de consequência, constituindo de pleno direito, definitivamente, o título executivo judicial de fls. 07/11, bem como
condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor
devido.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio Barros, 06 de março de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza
de Direito.O presente Edital deverá ser publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e Comarca de
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013. (Célia Ximenes de Abreu), Secretária Judicial, digitei e subscrevi.
Welinne de Souza Coelho
Juíza de Direito
Processo nº 0000138-61.2011.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Réus: PEDRO CARDOSO DA SILVA
PROCESSO Nº 138-61.2011.8.10.0087AÇÃO MONITÓRIAAUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.REQUERIDO:
PEDRO CARDOSO DA SILVA S E N T E N Ç ACuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A., em face de PEDRO CARDOSO DA SILVA, todos devidamente qualificados.Aduz o requerente que é credor do devedor, em
razão da Cédula Rural Pignoratícia n° 15903265391-A, emitida em 14/10/1998, com vencimento final previsto para 14/10/2006,
com valor nominal de R$ 11.503,00 (onze mil quinhentos e três reais), que, atualizado até 07/01/2011, equivale a R$ 45.506,99
(quarenta e cinco mil quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos).Por fim, requereu a expedição de mandado de
pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de
lei.Anexou os documentos de fls. 06/29.Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls.
31.Mandado de citação e pagamento às fls. 32.Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 35/39),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilícitos os valores exigidos
pelo autor.Impugnação aos embargos monitórios às fls. 45/49, em que o requerente aduz: que os encargos cobrados estão em
plena consonância com os encargos legais, não havendo que se falar em cláusulas abusivas; a inaplicação do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei de Usura; a possibilidade de capitalização de juros; que a Cédula Rural Pignoratícia constitui-se título
certo, líquido e exigível.Manifestação sobre a impugnação aos embargos monitórios, às fls. 60/69, apenas reiterando os termos da
exordial de embargos.É o relatório. DECIDO.Tenho que a controvérsia existente nos autos configura-se matéria unicamente de
direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.Pois bem. Inicialmente cabe
destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, entendimento, inclusive já sumulado pelo STJ, no
verbete 297, vejamos:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."Observa-se que os embargos
em comento discutem tão somente o valor dos encargos financeiros cobrados pelo banco embargado.Depreende-se da peça que
os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são pertinentes à ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei
de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais extorsivos e não contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a
valores impagáveis".Entretanto, segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°,
da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada
a norma do art. 192, da Constituição Federal.Neste sentido é a posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n°
90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização
de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras,
dado que a súmula 596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é
permitida nas operações regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (Sublinhas nossas)Do mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros.
Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ,
que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".Após a
edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em
prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos.Pode o Banco cobrar juros acima das
normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar
previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao
ano, conforme se nota às fls. 07 - Cédula Rural Pignoratícia.Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do Colendo STF). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64).A jurisprudência endossa a tese aqui esposada:
AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. - A
capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que convencionada de
forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação expressa de capitalização mensal, a
verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência da
Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no REsp 400061 RS 2001/0153486-6,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005, DJ 03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO
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DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC1 - É lícita a capitalização
de juros nas cédulas de crédito rural, com expresso permissivo em lei especial.2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
na relação jurídica estabelecida com a cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a
multa moratória ser limitada ao patamar de 2%.Código de Defesa do Consumidor.(TJMG - 100400503789220011 MG
1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso Filho, DJ 30/03/2010, DJe 19/04/2010)CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE
ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato ser de adesão não autoriza a
intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a violação a preceitos de ordem
pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na lei de usura.3. A
estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presume-se constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001
que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo
conhecido e improvido. Unanimidade.(TJMA - 4ªCC, AC 0114742011 - Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira - DJ 06/09/2011 - Dje
15/09/2011).Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a procedência do pedido inicial da
ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e inescusável.DO EXPOSTO, com esteio no art. 1.102, "c", §3º do Código de
Processo, REJEITO os embargos de fls. 35/39, por via de consequência, constituindo de pleno direito, definitivamente, o título
executivo judicial de fls. 06/10, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 20% (vinte por cento) do valor da dívida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio Barros, 06 de março
de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. O presente Edital deverá ser publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013. (Célia Ximenes de Abreu), Secretária Judicial,
digitei e subscrevi.
Welinne de Souza Coelho
Juíza de Direito
Processo nº 0000237-94.2012.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA
Autor: ELIZETE PEREIRA FREIRE
Advogados: FABRICIO ALVES DE SOUSA ( OAB 10581 )
Réus:
Processo n° 237-94.2012.8.10.0087Ação de Registro de Óbito ExtemporâneoRequerente: Elizete Pereira Freire S E N T E N Ç A
Cuida-se de Ação de Registro de Óbito Extemporâneo proposta por Elizete Pereira Freire, devidamente qualificada às fls. 03.
Alega a requerente que em 31 de janeiro de 2003, seu pai Adalberto Benevides Freire veio a falecer em sua residência na Rua da
Gloria em Senador Alexandre Costa/MA, tendo morte natural sendo velado e sepultado em Joselândia/MA e que deixou de
proceder ao assento do registro civil por desconhecimento da existência de prazo para tal. Com a inicial vieram os documentos de
fls. 06/10. Realizada audiência de justificação onde foram ouvidas duas testemunhas às fls. 26/27. O Ministério Público se
manifestou pela procedência do pedido, fls. 22. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro o pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita, de acordo com o dispõe o art. 4º, da Lei 1.060/50. A norma inserta nos arts. 77 e 78, da Lei de Registros
Públicos, prescreve que:Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento,
extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas
pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte.Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e
quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior
urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. A requerente é parte legítima para pleitear o registro tardio do óbito conforme
previsto no artigo 79 da Lei nº 6.015/73, vez que os documentos juntados às fls. 09, faz prova do vínculo que possuía com o
falecido. Não obstante a ausência de documentos que comprovem a alegação levada a efeito na petição inicial, as testemunhas
foram uníssonas ao afirmarem acerca do óbito do Sr. Adalberto Benevides Freire, informando ainda que este veio a falecer no dia
31 de janeiro 2003, sendo velado e sepultado no em Joselândia/MA. Assim, ante o exposto, com parecer favorável do
representante do Ministério Público reconheço o óbito de ADALBERTO BENEVIDES FREIRE falecido em 31 de janeiro de 2003,
em sua residência, na cidade de Senador Alexandre Costa/MA, tendo morte natural, sendo velado e sepultado na cidade de
Joselândia/MA, e por conseqüência, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 77 e seguintes da Lei 6.015/73,
para determinar que o (a) escrivão (ã) proceda ao seu registro de óbito, conforme os dados constantes dos autos. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, servindo a cópia desta sentença como mandado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição, observadas que sejam as formalidades legais.Governador Eugênio Barros, 06 de março de 2013.Welinne de
Souza Coelho, Juíza de Direito. O presente Edital deverá ser publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e
Comarca de Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013. (Célia Ximenes de Abreu), Secretária Judicial, digitei e subscrevi.
Welinne de Souza Coelho
Juíza de Direito
Processo nº 0000540-79.2010.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: JOSE EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945 )
Réus: JOSÉ BISPO DA SILVA
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PROCESSO Nº 540-79.2010.8.10.0087AÇÃO MONITÓRIAAUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.REQUERIDO:
JOSÉ BISPO DA SILVA S E N T E N Ç ACuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., em
face de JOSÉ BISPO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.Aduz o requerente que é credor do devedor, em razão
da Cédula Rural Pignoratícia n° 75760819372, emitida em 14/10/1998, com vencimento final previsto para 14/10/2006, com valor
nominal de R$ 11.503,00 (onze mil quinhentos e três reais), que, atualizado até 10/08/2010, equivale a R$ 46.269,99 (quarenta e
seis mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).Por fim, requereu a expedição de mandado de pagamento
para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de lei.Anexou
os documentos de fls. 06/34.Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls. 40.Mandado de
citação e pagamento às fls. 43.Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 45/51), alegando, em
síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilegais e ilícitos os valores exigidos pelo
autor.Impugnação aos embargos monitórios às fls. 59/71, em que o requerente aduz: que os encargos cobrados estão em plena
consonância com os encargos legais; a inaplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Usura; que o contrato, na
espécie, possui natureza bilateral; a licitude da TJPL como indexador; a possibilidade de capitalização de juros; que a Cédula Rural
Pignoratícia constitui-se título certo, líquido e exigível.Manifestação sobre a impugnação aos embargos monitórios, às fls. 77/84,
apenas reiterando os termos da exordial de embargos.É o relatório. DECIDO.Tenho que a controvérsia existente nos autos
configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do
CPC.Pois bem. Inicialmente cabe destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, entendimento,
inclusive já sumulado pelo STJ, no verbete 297, vejamos:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras."Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos encargos financeiros cobrados pelo
banco embargado.Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são pertinentes à ocorrência de
juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais extorsivos e não contemplados
em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis".Entretanto, segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art.
14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização
mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da Constituição Federal.Neste sentido é a posição do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n°
12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão
excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula 596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de
juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso
extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas)Do mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural.
Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais jurisprudências restaram sedimentadas na
Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de
capitalização de juros".Após a edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a
admitir a capitalização em prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos.Pode o
Banco cobrar juros acima das normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF),
mas esses juros devem estar previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados
juros compensatórios de 6% ao ano, conforme se nota às fls. 08 - Cédula Rural Pignoratícia.Os contratos bancários não estão
sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596 do Colendo STF). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64).A jurisprudência
endossa a tese aqui esposada: AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL NÃO PACTUADA. - A capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal,
desde que convencionada de forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação
expressa de capitalização mensal, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e
dos termos do contrato. Incidência da Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no
REsp 400061 RS 2001/0153486-6, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005, DJ 03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC - MULTA REDUÇÃO. CDC1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, com expresso permissivo em lei especial. 2 - O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica estabelecida com a cédula de crédito rural sendo o devedor
pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser limitada ao patamar de 2%.Código de Defesa do Consumidor
(TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso Filho, DJ 30/03/2010, DJe
19/04/2010).CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato
de o contrato ser de adesão não autoriza a intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio
contratual ou a violação a preceitos de ordem pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade.4. Presumese constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001 que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por
instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade.(TJMA - 4ªCC, AC 0114742011 - Rel.
Des. Paulo Sérgio Velten Pereira DJ 06/09/2011 - Dje 15/09/2011).Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas
levantadas pelo embargante, a procedência do pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e
inescusável.DO EXPOSTO, com fundamento no art. 1.102, "c", §3º do Código de Processo, REJEITO OS EMBARGOS de fls.
45/51, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial de fls. 07/11, bem como condenando o réu ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da dívida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Governador Eugênio Barros, 06 de março de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. O presente Edital deverá ser
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA WELINNE DE SOUZA COELHO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGENIO
BARROS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos autos do
Processo n° 9000019-10.2012.8.10.0087, Ação de Dec. de Nulidade Contratual c/c Rep. de Indébito e Danos Morais em que é
requerente o Sr. Jorge Alves da Silva e requerido Banco BMG S/A, constam à parte dispositiva da sentença que é a seguinte:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 475-R c/c o artigo 794, inciso I, do
Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o Alvará em favor do Requerente, para recebimento
dos valores depositados às fls. 84 e seus eventuais acréscimos. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na Distribuição.
Governador Eugênio Barros, 07 de agosto de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de Direito." Dado e passado o
presente na cidade e Comarca de Governador Eugênio Barros, aos 18 de março 2013. Eu___ (Cleumar de Sousa Leal), Auxiliar
Judiciário, que digitei.
WELINNE DE SOUZA COELHO
Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA WELINNE DE SOUZA COELHO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGENIO
BARROS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos autos do
Processo n° 9000191-83.2011.8.10.0087, Ação de Reclamação em que é requerente o Sr. Cleudivan Araújo dos Santos Reis e
requerido Telemar Norte Leste S/A, constam à parte dispositiva da sentença que é a seguinte: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 475-R c/c o artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o Alvará em favor do Requerente, para recebimento dos valores depositados às fls. 47 e seus
eventuais acréscimos. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na Distribuição. Governador Eugênio Barros, 11 de março
de 2013. WELINNE DE SOUZA COELHOJuíza de Direito." Dado e passado o presente na cidade e Comarca de Governador
Eugênio Barros, aos 18 de março de 2013. Eu___ (Cleumar de Sousa Leal), Auxiliar Judiciário, que digitei.
WELINNE DE SOUZA COELHO
Juíza de Direito
PROCESSO N°136-91.2011.8.10.0087 – AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
REQUERIDO: MARIA DO NAZARÉ SOUSA
Intimação do requerente na pessoa do seu advogado Dr. Benedito Nabarro, OAB/MA 3796-A e o advogado do requerido
Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA 6055-A, para tomarem conhecimento da sentença de fls.83/87 cuja sentença
segue transcrita: S E N T E N Ç A. Cuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., em face
de MARIA DO NAZARÉ SOUSA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que é credor do devedor, em razão
da Cédula Rural Pignoratícia n° 449254633-68, emitida em 02/04/1998, com vencimento final previsto para 02/04/2006, com valor
nominal de R$ 11.177,60 (onze mil cento e setenta e sete reais), que, atualizado até 31/01/2011, equivale a R$ 47.504,36
(quarenta e sete mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Por fim, requereu a expedição de mandado de pagamento
para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de lei. Anexou
os documentos de fls. 06/35. Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls. 36. Mandado de
citação e pagamento às fls. 37. Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 40/43), alegando, em
síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilícitos os valores exigidos pelo autor,
asseverando, ainda, que a matéria já foi encerrada em ação de revisão anterior em que já existe coisa julgada. Impugnação aos
embargos monitórios às fls. 50/54, em que o requerente aduz não houve coisa julgada na ação de revisão, tendo sido o processo
extinto sem julgamento de mérito, bem como que os encargos cobrados estão em plena consonância com os encargos legais, não
havendo que se falar em ilegalidade do contrato. Manifestação sobre a impugnação aos embargos monitórios, às fls. 71/81,
apenas reiterando os termos da exordial de embargos. É o relatório. DECIDO. Tenho que a controvérsia existente nos autos
configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do
CPC. Pois bem. Inicialmente cabe destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, entendimento,
inclusive já sumulado pelo STJ, no verbete 297, vejamos:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras."Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos encargos financeiros cobrados pelo
banco embargado. Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são pertinentes à ocorrência de
juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais extorsivos e não contemplados
em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis". Entretanto, segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art.
14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização
mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da Constituição Federal. Neste sentido é a posição do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n°
12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão
excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula 596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de
juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso
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extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas) Do mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural.
Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais jurisprudências restaram sedimentadas na
Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de
capitalização de juros". Após a edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a
admitir a capitalização em prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos. Pode o
Banco cobrar juros acima das normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF),
mas esses juros devem estar previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados
juros compensatórios de 6% ao ano, conforme se nota às fls. 07 - Cédula Rural Pignoratícia. Os contratos bancários não estão
sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596 do Colendo STF). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64). A jurisprudência
endossa a tese aqui esposada: AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL NÃO PACTUADA. - A capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal,
desde que convencionada de forma expressa (Súmula n. 93).- Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação expressa
de capitalização mensal, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos
do contrato. Incidência da Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no REsp
400061 RS 2001/0153486-6, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005,DJe 03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC - MULTA REDUÇÃO. CDC 1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, com expresso permissivo em lei especial. 2 - O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica estabelecida com a cédula de crédito rural sendo o devedor
pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser limitada ao patamar de 2%.Código de Defesa do Consumidor
(TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso Filho, DJ 30/03/2010, DJe 19/04/2010)
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE
JUROS. POSSIBILIDADE DE ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato
ser de adesão não autoriza a intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a
violação a preceitos de ordem pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada
na lei de usura. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presume-se constitucional o art. 5°
da MP 2.170-36/2001 que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por instituições financeiras em
contratos comuns. 5. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade.(TJMA - 4ªCC, AC 0114742011 - Rel. Des. Paulo Sérgio Velten
Pereira -DJ 06/09/2011 - Dje 15/09/2011) Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a
procedência do pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e inescusável. DO EXPOSTO, com esteio
no art. 1.102, "c", §3º do Código de Processo, REJEITO os embargos de fls. 40/43, por via de consequência, constituindo de pleno
direito, definitivamente, o título executivo judicial de fls. 07/11, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor devido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador
Eugênio Barros, 06 de março de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. Governador Eugênio Barros (MA), 18 de março
de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(Assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n°001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO N°138-61.2011.8.10.0087 – AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
REQUERIDO: PEDRO CARDOSO DA SILVA
Intimação do requerente na pessoa do seu advogado Dr. Warwick Leite de Carvalho, OAB/MA 4441 e o advogado do
requerido Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA 6055-A, para tomarem conhecimento da sentença de fls.56/60 cuja
sentença segue transcrita: S E N T E N Ç A. Cuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A., em face de PEDRO CARDOSO DA SILVA, todos devidamente qualificados. Aduz o requerente que é credor do devedor, em
razão da Cédula Rural Pignoratícia n° 15903265391-A, emitida em 14/10/1998, com vencimento final previsto para 14/10/2006,
com valor nominal de R$ 11.503,00 (onze mil quinhentos e três reais), que, atualizado até 07/01/2011, equivale a R$ 45.506,99
(quarenta e cinco mil quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos). Por fim, requereu a expedição de mandado de
pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de
lei. Anexou os documentos de fls. 06/29. Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls. 31.
Mandado de citação e pagamento às fls. 32. Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 35/39),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilícitos os valores exigidos
pelo autor.Impugnação aos embargos monitórios às fls. 45/49, em que o requerente aduz: que os encargos cobrados estão em
plena consonância com os encargos legais, não havendo que se falar em cláusulas abusivas; a inaplicação do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei de Usura; a possibilidade de capitalização de juros; que a Cédula Rural Pignoratícia constitui-se título
certo, líquido e exigível. Manifestação sobre a impugnação aos embargos monitórios, às fls. 60/69, apenas reiterando os termos da
exordial de embargos. É o relatório. DECIDO.Tenho que a controvérsia existente nos autos configura-se matéria unicamente de
direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Pois bem. Inicialmente cabe
destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, entendimento, inclusive já sumulado pelo STJ, no
verbete 297, vejamos:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."Observa-se que os embargos
em comento discutem tão somente o valor dos encargos financeiros cobrados pelo banco embargado.Depreende-se da peça que
os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são pertinentes à ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei
de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais extorsivos e não contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a
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valores impagáveis".Entretanto, segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°,
da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada
a norma do art. 192, da Constituição Federal.Neste sentido é a posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n°
90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização
de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras,
dado que a súmula 596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é
permitida nas operações regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (Sublinhas nossas). Do mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros.
Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189).Tais jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ,
que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".Após a
edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em
prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos. Pode o Banco cobrar juros acima das
normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar
previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao
ano, conforme se nota às fls. 07 - Cédula Rural Pignoratícia.Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do Colendo STF). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64). A jurisprudência endossa a tese aqui esposada:
AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. - A
capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que convencionada de
forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação expressa de capitalização mensal, a
verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência da
Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no REsp 400061 RS 2001/0153486-6,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005, DJ 03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC 1 - É lícita a capitalização
de juros nas cédulas de crédito rural, com expresso permissivo em lei especial. 2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
na relação jurídica estabelecida com a cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a
multa moratória ser limitada ao patamar de 2%.Código de Defesa do Consumidor. (TJMG - 100400503789220011 MG
1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso Filho, DJ 30/03/2010, DJe 19/04/2010) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE
ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato ser de adesão não autoriza a
intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a violação a preceitos de ordem
pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A
estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presume-se constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001
que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo
conhecido e improvido. Unanimidade. (TJMA - 4ªCC, AC 0114742011 - Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira - DJ 06/09/2011 - Dje
15/09/2011). Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a procedência do pedido inicial da
ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e inescusável. DO EXPOSTO, com esteio no art. 1.102, "c", §3º do Código de
Processo, REJEITO os embargos de fls. 35/39, por via de consequência, constituindo de pleno direito, definitivamente, o título
executivo judicial de fls. 06/10, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 20% (vinte por cento) do valor da dívida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio Barros, 06 de março
de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. Governador Eugênio Barros (MA), 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(Assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n°001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO N°21-70.2011.8.10.0087 – AÇÃO MONITÓRIO REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
REQUERIDO: GIDEON FERREIRA DA SILVA
Intimação do requerente na pessoa do seu advogado Dr. Benedito Nabarro, OAB/MA 3796-A e o advogado do requerido o
Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA 6055-A, para tomarem conhecimento da sentença de fls.64/67 cuja sentença
segue transcrita: S E N T E N Ç A. Cuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., em face
de GIDEON FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Aduz o requerente que é credor do devedor, em razão da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 883255903-06, emitida em 02/04/1998, com vencimento final previsto para 02/04/2006,
com valor nominal de R$ 6.683,00 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais), que, atualizado até 20/12/2010, equivale a R$
42.115,41 (quarenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos). Por fim, requereu a expedição de mandado de
pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de
lei. Anexou os documentos de fls. 06/26. Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls. 27.
Mandado de citação e pagamento às fls. 28. Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 31/34),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilegais os valores exigidos
pelo autor. Impugnação aos embargos monitórios às fls. 40/44, em que o requerente alega que os encargos cobrados estão em
plena consonância com a lei, sendo, portanto, lícito o contrato firmado entre as partes. Manifestação sobre a impugnação aos
embargos monitórios, às fls. 55/62, apenas reiterando os termos da exordial de embargos. É o relatório. DECIDO. Tenho que a
controvérsia existente nos autos configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Pois bem. Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos
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encargos financeiros cobrados pelo banco embargado. Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo
devedor são pertinentes à ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de
percentuais extorsivos e não contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis". Entretanto,
segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n° 167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da
Constituição Federal. Neste sentido é a posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro
Xavier de Albuquerque, "in" Revista Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada (súmula 121). Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula
596 não guarda relação com o anatocismo. A capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações
regidas por leis especiais que nela expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas).
Do mesmo modo, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro
Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184, RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo
rejeitada" (RSTJ 61/189). Tais jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A
legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". Após a edição das
Medidas Provisórias n. 1.963/17, de 30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em prazo inferior a
um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso destes autos. Pode o Banco cobrar juros acima das normas
autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar
previamente fixados no contrato e até o vencimento do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao
ano, conforme se nota às fls. 22 - Cédula Rural Pignoratícia. Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula
596 do Colendo S.T.F.). E as entidades de crédito, públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional
e Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei Federal n° 4.595, de 31.12.64). A jurisprudência endossa a tese aqui
esposada:AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO
PACTUADA. - A capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que
convencionada de forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no acórdão recorrido, a contratação expressa de
capitalização mensal, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do
contrato. Incidência da Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 400061 RS
2001/0153486-6, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJ 03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de
crédito rural, com expresso permissivo em lei especial.2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica
estabelecida com a cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser
limitada ao patamar de 2%.Código de Defesa do Consumidor (TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1),
Relator: GENEROSO FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data de Publicação: 19/04/2010) CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE
DE ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato de o contrato ser de adesão não
autoriza a intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio contratual ou a violação a preceitos
de ordem pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A
estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presume-se constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001
que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo
conhecido e improvido. Unanimidade.(TJMA - AC 0114742011 - Relator: Paulo Sérgio Velten Pereira - 4ª Câmara Cível - Data de
Julgamento 06/09/2011 - Dje 15/09/2011) Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas levantadas pelo embargante, a
procedência do pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e inescusável. DO EXPOSTO, com esteio
no art. 1.102, "c", §3º do Código de Processo, REJEITO os embargos de fls. 31/34, por via de consequência, constituindo de pleno
direito, definitivamente, o título executivo judicial de fls. 21/24, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio
Barros, 05 de março de 2013.Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. Governador Eugênio Barros (MA), 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(Assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n°001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO N°237-94.2012.8.10.0087 – AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO EXTEMPORÂNEO
REQUERENTE: ELIZETE PEREIRA FREIRE
Intimação da requerente na pessoa do seu advogado Dr. Fabrício Alves de Sousa, OAB/MA 10581, para tomar
conhecimento da sentença de fls.28/29 cuja sentença segue transcrita: S E N T E N Ç A. Cuida-se de Ação de Registro de
Óbito Extemporâneo proposta por Elizete Pereira Freire, devidamente qualificada às fls. 03. Alega a requerente que em 31 de
janeiro de 2003, seu pai Adalberto Benevides Freire veio a falecer em sua residência na Rua da Gloria em Senador Alexandre
Costa/MA, tendo morte natural sendo velado e sepultado em Joselândia/MA e que deixou de proceder ao assento do registro civil
por desconhecimento da existência de prazo para tal. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/10.Realizada audiência de
justificação onde foram ouvidas duas testemunhas às fls. 26/27. O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido,
fls. 22. É o relatório. Decido.Preliminarmente, defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, de acordo com o
dispõe o art. 4º, da Lei 1.060/50.A norma inserta nos arts. 77 e 78, da Lei de Registros Públicos, prescreve que: Art. 77. Nenhum
sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito,
em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado
a morte. Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou
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qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. A
requerente é parte legítima para pleitear o registro tardio do óbito conforme previsto no artigo 79 da Lei nº 6.015/73, vez que os
documentos juntados às fls. 09, faz prova do vínculo que possuía com o falecido.Não obstante a ausência de documentos que
comprovem a alegação levada a efeito na petição inicial, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem acerca do óbito do Sr.
Adalberto Benevides Freire, informando ainda que este veio a falecer no dia 31 de janeiro 2003, sendo velado e sepultado no em
Joselândia/MA. Assim, ante o exposto, com parecer favorável do representante do Ministério Público reconheço o óbito de
ADALBERTO BENEVIDES FREIRE falecido em 31 de janeiro de 2003, em sua residência, na cidade de Senador Alexandre
Costa/MA, tendo morte natural, sendo velado e sepultado na cidade de Joselândia/MA, e por conseqüência, JULGO
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 77 e seguintes da Lei 6.015/73, para determinar que o (a) escrivão (ã) proceda
ao seu registro de óbito, conforme os dados constantes dos autos. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se, servindo a
cópia desta sentença como mandado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, observadas que sejam as
formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 06 de março de 2013. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. Governador
Eugênio Barros (MA), 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(Assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n°001/2007/CGJ/MA)
Processo n° 483-27.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 10:40 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 489-34.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 09:20 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 493-71.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 08:40 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
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Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 499-78.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 09:40 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 505-85.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 10:00 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 512-77.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jeronimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 10:20 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO N°540-79.2010.8.10.0087 – AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
REQUERIDO: JOSÉ BISPO DA SILVA
Intimação do requerente na pessoa do seu advogado Dr. José Edmílson Carvalho Filho, OAB/MA 4945 e o advogado do
requerido Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA 6055-A, para tomarem conhecimento da sentença de fls.86/89 cuja
sentença segue transcrita: S E N T E N Ç A. Cuida-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A., em face de JOSÉ BISPO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que é credor do devedor,
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em razão da Cédula Rural Pignoratícia n° 75760819372, emitida em 14/10/1998, com vencimento final previsto para 14/10/2006,
com valor nominal de R$ 11.503,00 (onze mil quinhentos e três reais), que, atualizado até 10/08/2010, equivale a R$ 46.269,99
(quarenta e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Por fim, requereu a expedição de mandado de
pagamento para que o devedor pagasse a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentasse embargos no prazo de
lei. Anexou os documentos de fls. 06/34. Despacho deferindo a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, às fls. 40.
Mandado de citação e pagamento às fls. 43. Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios (fls. 45/51),
alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes viola disposições legais, haja vista serem ilegais e ilícitos os valores
exigidos pelo autor. Impugnação aos embargos monitórios às fls. 59/71, em que o requerente aduz: que os encargos cobrados
estão em plena consonância com os encargos legais; a inaplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Usura; que o
contrato, na espécie, possui natureza bilateral; a licitude da TJPL como indexador; a possibilidade de capitalização de juros; que a
Cédula Rural Pignoratícia constitui-se título certo, líquido e exigível. Manifestação sobre a impugnação aos embargos monitórios,
às fls. 77/84, apenas reiterando os termos da exordial de embargos. É o relatório. DECIDO. Tenho que a controvérsia existente
nos autos configura-se matéria unicamente de direito, sendo, portanto, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art.
330, I, do CPC. Pois bem. Inicialmente cabe destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie,
entendimento, inclusive já sumulado pelo STJ, no verbete 297, vejamos: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras." Observa-se que os embargos em comento discutem tão somente o valor dos encargos financeiros
cobrados pelo banco embargado. Depreende-se da peça que os únicos pontos do contrato atacado pelo devedor são pertinentes à
ocorrência de juros de forma capitalizada e aplicação da Lei de Usura, ocasionando a aplicação de percentuais extorsivos e não
contemplados em lei, que culminam na "elevação da dívida a valores impagáveis". Entretanto, segundo o art. 5°, do Decreto-Lei n°
167/67 c/c art. 14, da Lei n° 4.829/65, há exceção ao art. 4°, da chamada "Lei de Usura" - Decreto n° 22.626/33 -, possibilitando a
capitalização mensal de juros, enquanto não regulamentada a norma do art. 192, da Constituição Federal. Neste sentido é a
posição do Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n° 90.341/PA, Relator Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, "in" Revista
Jurídica Virtual vol. 2, n° 12, 2000: "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (súmula 121).
Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras, dado que a súmula 596 não guarda relação com o anatocismo. A
capitalização semestral de juros, ao invés da anual, só é permitida nas operações regidas por leis especiais que nela
expressamente consentem. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Sublinhas nossas) Do mesmo modo, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 26.031-4-GO, Relator Sr. Ministro Athos Carneiro, "in" RSTJ 61/ 184,
RSTJ 61/187: "Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros. Alegação de anatocismo rejeitada" (RSTJ 61/189).Tais
jurisprudências restaram sedimentadas na Súmula n° 93 do Colendo STJ, que enuncia: "A legislação sobre cédulas de crédito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". Após a edição das Medidas Provisórias n. 1.963/17, de
30/03/2000 e 2.170/36, de 23/08/2001, passou-se a admitir a capitalização em prazo inferior a um ano, desde que expressamente
contratada, como é o caso destes autos.Pode o Banco cobrar juros acima das normas autorizadas pela Lei n° 4.595, de 1964, e
Decreto n° 22.626/33 (Súmula n° 596, do STF), mas esses juros devem estar previamente fixados no contrato e até o vencimento
do título de crédito. No caso, foram pactuados juros compensatórios de 6% ao ano, conforme se nota às fls. 08 - Cédula Rural
Pignoratícia. Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596 do Colendo STF). E as entidades de crédito,
públicas ou privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (artigos 3o e 10 da Lei
Federal n° 4.595, de 31.12.64). A jurisprudência endossa a tese aqui esposada: AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. - A capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito
rural tem sido admitida por este Tribunal, desde que convencionada de forma expressa (Súmula n. 93). - Não estando anotada, no
acórdão recorrido, a contratação expressa de capitalização mensal, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria,
necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência da Súmula números. 5 e 7-STJ. Agravo improvido,
com aplicação de multa.(STJ, 4ªT, AgRg no REsp 400061 RS 2001/0153486-6, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 01/08/2005, DJ
03.10.2005 p. 254) APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO CDC - MULTA - REDUÇÃO. CDC 1 - É lícita a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, com
expresso permissivo em lei especial. 2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação jurídica estabelecida com a
cédula de crédito rural sendo o devedor pequeno produtor rural pessoa física, devendo a multa moratória ser limitada ao patamar
de 2%.Código de Defesa do Consumidor
(TJMG - 100400503789220011 MG 1.0040.05.037892-2/001(1), Rel. Des. Generoso Filho, DJ 30/03/2010, DJe
19/04/2010).CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
LEGAL DE JUROS. POSSIBILIDADE DE ANATOCISMO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. 1. O só fato
de o contrato ser de adesão não autoriza a intervenção do Judiciário, sendo necessário demonstrar a existência de desequilíbrio
contratual ou a violação a preceitos de ordem pública. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
remuneratórios estipulada na lei de usura. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade. 4. Presumese constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/2001 que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas por
instituições financeiras em contratos comuns. 5. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJMA - 4ªCC, AC 0114742011 - Rel.
Des. Paulo Sérgio Velten Pereira DJ 06/09/2011 - Dje 15/09/2011). Portanto, reputando não haver as cláusulas abusivas
levantadas pelo embargante, a procedência do pedido inicial da ação monitória é medida que se apresenta imperiosa e
inescusável. DO EXPOSTO, com fundamento no art. 1.102, "c", §3º do Código de Processo, REJEITO OS EMBARGOS de fls.
45/51, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial de fls. 07/11, bem como condenando o réu ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da dívida. Publique-se. Registre-se. Intimemse.Governador Eugênio Barros, 06 de março de 2013.Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito. Governador Eugênio Barros
(MA), 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(Assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
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Processo n° 572-50.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Governador Eugênio Barros-SINTESPGEB.
Advogado: Dr. Antenor Queiroz de Alencar Filho- OAB/MA, SOB N° 9.936.
Requerido: Município de Governador Eugênio Barros-MA.
Advogado: Dr. Daniel de Faria Jerônimo Leite- OAB/MA, N° 5.991 E Dr. Rubens Ribeiro Sousa, OAB/MA, SOB N° 4.864.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros-Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para comparecerem à sala das audiências do Fórum da Comarca de
Governador Eugênio Barros-MA, assinalada para o dia 17 de abril de 2013, às 09:00 horas, no local de costume, para realização
de audiência preliminar.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000019-10.2012.8.10.0087
Ação: Dec. de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
Requerente: Jorge Aves da Silva
Advogado: Luis Valdemiro Soares Costa OAB/MA9.487-A
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado: Marina Bastos Pociuncula OAB/MA 10.530
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: Intimar os advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 89/90, que é
o seguinte: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 475-R c/c o artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o Alvará em favor do Requerente, para
recebimento dos valores depositados às fls. 84 e seus eventuais acréscimos. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na
Distribuição. Governador Eugênio Barros, 07 de agosto de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de Direito."
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000036-80.2011.8.10.0087
Ação: Cobrança de Seguro DPVAT
Requerente: Joana Marques da Silva Sousa e Outros
Advogado: Francílio Alves de Sousa OAB/MA 8682-A
Requerido: Porto Seguro S/A
Advogado: Régis Gondim Peixoto 9357-A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: Intimar os advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 106/107, que
é o seguinte: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 475-R c/c o artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o Alvará em favor do Requerente, para
recebimento dos valores depositados às fls. 104/105 e seus eventuais acréscimos. Após o trânsito em julgado arquive-se com
baixa na Distribuição. Governador Eugênio Barros, 17 de julho de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de Direito."
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000041-68.2012.8.10.0087
Ação: Dec. Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
Requerente: Manoel Leonardo da Silva
Advogado: Luis Valdemiro Soares Costa OAB/MA 9487-A
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Requerido:Baco BMG S/A
Advogado: Marina Bastos Pociuncula Bengh OAB/MA 10.530-A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dr. Karlos Alberto Ribeiro Mota, Juiz Substituto respondendo.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para se manifestarem sobre ofício de fl.63 no prazo de cinco dias,
sucessivamente, a iniciar pelo autor
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MM Juiz Substituto respondendo pela Comarca de Governador Eugênio Barros Dr. Karlos Alberto Ribeiro
Mota, nos termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo nº 9000067-66.2012.8.10.0087
Ação: Repetição de Indébito c/c Danos Morais
Requarente: Delfina Rodrigues da Silva
Advogado: Eliene Cunha Araújo Vanderlei OAB/MA 4027
Requerido: Metropolitan Life Seguros S/A
Advogado: Rhelmson Athayde Rocha OAB/MA 5936
INTIMAÇÃO:
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito Titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte disapositiva da sentença de fls.
78/82, que é o seguinte: “Assim, ante toda a fundamentação exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Isento de custas e
honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na
distribuição, observadas que sejam as formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 12 de julho de 2012. WELINNE DE
SOUZA COELHO Juíza de Direito.”
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000071-06.2012.8.10.0087
Ação: Repetição de Indébito C/C Danos Morais
Requerente: José Manoel de Carvalho Neto
Advogado: Eliene Cunha Araújo Vanderlei OAB/MA 4027
Requerido: Metropolitan Life Seguros S/A
Advogado: Rhelmson Athayde Rocha OAB/MA 5936
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: Intimar os advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 78/82, que é
o seguinte: “Assim, ante toda a fundamentação exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos iniciais, com fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários, pois indevidos
nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, observadas
que sejam as formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 12 de julho de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de
Direito.”
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000073-73.2012.8.10.0087
Ação: Repetição de Indébito C/C Danos Morais
Requerente: José Manoel de Carvalho Neto
Advogado: Eliene Cunha Araújo Vanderlei OAB/MA 4027
Requerido: Icatu Seguros S/A
Advogado: Celso David Antunes OAB/MA 1141-A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls.64/67,
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que é o seguinte: “Assim, ante toda a fundamentação exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários, pois indevidos
nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, observadas
que sejam as formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 12 de julho de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de
Direito.”
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000081-84.2011.8.10.0087
Ação: Nulidade de Débito por Danos Morais C/C Pedido Liminar
Requerente: Raimunda Esteves dos Santos
Advogado: Francílio Alves de Sousa OAB/MA 8682-A
Requerido: Banco BMG S/A
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MG 76.696
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: Intimar os advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fl. 20, que é o
seguinte: “Verifica-se que foram devidamente observadas as formalidades legais, assim, HOMOLOGO nos seus termos o acordo
de fls. 18/19, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais e EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, III do CPC. Isento de custa e honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.0099/95). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas que sejam as formalidades legais. Governador
Eugênio Barros, 21 de agosto de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de Direito.”Governador Eugênio Barros, 18 de
março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000154-22.2012.8.10.0087
Ação: Repetição de Indébito C/C Danos Morais (Tutela Antecipada)
Requerente: Valdenor Nunes e Silva
Advogado: Eliene Cunha Araújo Vanderlei OAB/MA 4027
Requerido: Icatu Seguros S/A
Advogado: Celso David Antunes OAB/MA 1141-A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de
fls.97/100, que é o seguinte: “Assim, ante toda a fundamentação exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Isento de custas e
honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na
distribuição, observadas que sejam as formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 12 de julho de 2012. WELINNE DE
SOUZA COELHO Juíza de Direito.”
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo n° 9000157-74.2012.8.10.0087
Ação: Repetição de Indébito C/C Danos Morais
Requerente: Valdenor Nunes e Silva
Advogado: Eliene Cunha Araújo Vanderlei OAB/MA 4027
Requerido: Metropolitan Life Seguros S/A
Advogado: Rhelmson Athayde Rocha OAB/MA 5936
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Welinne de Souza Coelho, Juíza de Direito titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 72/76,
que é o seguinte: “Assim, ante toda a fundamentação exposta, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE
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os pedidos iniciais, com fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários, pois indevidos
nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, observadas
que sejam as formalidades legais. Governador Eugênio Barros, 12 de julho de 2012. WELINNE DE SOUZA COELHO Juíza de
Direito.”
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.
Célia Ximenes de Abreu
Secretária Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Welinne de Souza Coelho, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA.
Processo nº 0000430-46.2011.8.10.0087
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARCO AURELIO MALHEIRO MUNIZ
Advogados: FRANCILIO ALVES DE SOUSA ( OAB 8682A )
Réus: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
PROCESSO Nº 264/2007AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO DE EVICÇÃO C/C DANOS MORAISAUTOR: MARCO AURÉLIO
MALHEIRO MUNIZREQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL S E N T E N Ç ATrata-se de ação
de indenização por erro de evicção c/c com danos morais proposta por MARCO AURÉLIO MALHEIRO MUNIZ em face de
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Afirma o autor que firmou o Contrato de Arrendamento Mercantil
Financeiro n° 70008003819 com o requerido, cujo objeto foi o automóvel GM/S10 DE LUX 2.8 D, cor prata, ano 2000, placa HPF
9734, pagando de entrada R$ 8.000,00 (oito mil reais) e dividindo o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 843,60, tendo
pago até a data de ajuizamento da presente ação, 18 (dezoito) prestações.Conta que, em que pese estar com o IPVA e
Licenciamento pagos, não recebeu o Certificado de Registro de Veículo do ano de 2011. Ao dirigir-se ao DETRAN-MA, tomou
conhecimento de que havia um gravame sobre o automóvel financiado, sendo o veículo, inclusive, objeto de mandado de busca e
apreensão.Após contatar o requerido, o autor não obteve qualquer solução. Assim, alegando que não pode utilizar-se do veículo,
que pode ser apreendido, requer o ressarcimento do valor pago, bem como indenização pelos prejuízos sofridos.Anexa os
documentos de fls. 14/35.Contestação com documentos às fls. 38/61, argüindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no
mérito, que não há decisão judicial que possa caracterizar a evicção. Aduz, também, que não pressupostos para a inversão do
ônus da prova na espécie.Emenda à inicial, pleiteando antecipação de tutela para retirada do nome do requerente dos serviços de
proteção ao crédito, inserido após deixar de efetuar o pagamento das prestações concernentes ao contrato por não mais poder
usufruir do automóvel.Concessão de medida liminar às fls. 65/67.Designada audiência preliminar, não houve acordo, porém foi
dispensada pelas partes a produção de provas, motivo pelo qual não houve audiência de instrução e julgamento.Alegações finais
da parte autora às fls. 100/104.Em que pese, devidamente intimado, o réu não apresentou alegações finais. É o relatório. Decido.A
priori, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, percebo que não merece prosperar. O requerido é parte legítima para
figurar no pólo passivo da demanda, vez que os documentos de fls. 17/28 demonstram cabalmente a existência de contrato de
arrendamento mercantil firmado pelas partes. Por óbvio, configurada está a sua negligência ao celebrar contrato com o autor por
ter firmado-o sem averiguar a documentação da coisa. Com efeito, consta nos autos mandado de busca e apreensão cujo objeto é
o automóvel que o requerente tentou adquirir. Consta, ainda, ofício do DETRAN/MA informando que o veículo em comento está
bloqueado. Logo, é evidente o gravame havido sobre a coisa.Assim, por ser legítima a inscrição do gravame sobre o automóvel
junto ao DETRAN, não poderia o veículo ser objeto de contrato de arrendamento mercantil. Neste contexto, observa-se, com
veemência, que o autor fora demasiadamente lesado posto que adquiriu o veículo de boa-fé, desembaraçado de qualquer ônus,
contudo, restou impedido de dispor do automóvel de sua propriedade. Assim, notório que a responsabilidade pela verificação da
regularidade do objeto do contrato pertence ao arrendador, in casu, a instituição financeira requerida. Essa é a posição
jurisprudencial, como se infere a seguir:AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - NEGLIGÊNCIA - BANCO INSCRIÇÃO - GRAVAME - VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA.01. COMPROVADA A FRAUDE NA OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO, QUE TEVE COMO GARANTIA UM VEÍCULO DE TERCEIRO, A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO É
MEDIDA QUE SE IMPÕE.02. RESTANDO PROVADO QUE O BANCO FOI NEGLIGENTE AO INSCREVER GRAVAME NO
DOCUMENTO DO CARRO, PATENTE SE MOSTRA SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELOS DANOS
CAUSADOS.03. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(TJDF - 5ª Turma Cível, APC 20060110605326 DF, Rel.
Romeu Gonzaga Neiva, DJ 05/12/2007, DJU 05/03/2008, pág.145)No mérito, alega o requerido que, no caso sub examine, não
existe decisão judicial que enseje a perda da coisa. Todavia, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a matéria, adotando o
entendimento de que também está caracterizada a evicção quando o adquirente ficar privado da coisa por ato inequívoco de
qualquer autoridade. Trata-se da evicção administrativa, instituto que permite a perda da coisa por meio de ato administrativo.
Contudo, não há se falar acerca da existência ou não de evicção no caso em comento, tampouco acerca da propriedade do bem,
posto que o objeto da lide gira em torno de o requerente fazer ou não jus ao recebimento de indenização por ter firmado contrato
de arrendamento mercantil sobre veículo sub judice em razão de gravame anterior.Logo, uma vez que, em decorrência a
existência de ordem judicial de apreensão do veículo está o requerente privado de utilizá-lo, evidente então os prejuízos que sofreu
o autor. Somente para elucidar, o caso em apreço nada mais é do que típica relação de consumo, cabendo o ônus da prova ao
requerido, com arrimo no art. 6º, VIII, do CDC.Saliente-se que, nos termos do art. 14 do mencionado CDC, a responsabilidade do
banco é objetiva. Diante disso, presente a culpa, não há que se falar na comprovação dos demais requisitos do dever de indenizar,
conforme art. 186 e 927 do Código Civil.Na hipótese em tela, o dano causado ao requerente é flagrante, uma vez que efetuou o
pagamento de 19 (dezenove) prestações relativas ao contrato de arrendamento mercantil, acreditando estar regularmente com a
posse do automóvel. No entanto, foi impedido de dispor do veículo, que é objeto de mandado de busca e apreensão. Assim, pelas
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razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante da exordial para condenar o réu a restituir o valor efetivamente
pago pelo autor - a ser demonstrado por meio da juntada dos comprovantes de pagamento -, corrigido e atualizado
monetariamente, bem como a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Governador Eugênio Barros, 26 de fevereiro de 2013. Welinne
de Souza CoelhoJuíza de Direito.
Governador Eugênio Barros, 18 de março de 2013.

Governador Nunes Freire
Processo: 175-61.2006.8.10.0088
Ação: Divórcio
Requerente:I. M. P.
Advogado(a): Dr. Conrado Jerônimo Leite Filho OAB/MA 6355
Requerido: A. T. S. R.
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Rodrigo Costa Nina, juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia do Paruá, respondendo cumulativamente por
esta comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado supramencionado, para tomar conhecimento da sentença de fls. 18/18v, cuja parte final
segue transcrita: Decido. Diante do exposto, com fundamento no art. 267, V, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Dado e passado nesta Comarca de Governador Nunes Freire, 18 de Março de 2013, Dr. Rodrigo
Costa Nina.
Andresandro Resende Rosendo
Secretário Judicial
Assino de ordem da MM Juíza de Direito desta comarca de Comarca, nos termos do art. 3º,XXVIII, do Provimento nº
001/2007/CGJ/MA.
Processo nº.358-61. 2008.8.10.0088
Ação de Nulidade de Débito Cumulada com repetição de Indébito
Requerente: Terezinha de Jesus Ribeiro Pereira
Requerido: Banco BMG
Advogado (s): Dr. Viviane Miranda Nogueira OAB/MA 9.095
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Rodrigo Costa Nina Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia do Paruá, respondendo cumulativamente por
esta Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada acima supramencionada, para tomar conhecimento do despacho de fl. 87 proferida por
este juízo, parte final segue transcrita: intimar o executado para apresentar embargos, nos termos do art.52, IX, da Lei nº. 9.099/95.
Governador Nunes Freire/MA. Rodrigo Costa Nina Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia do Paruá respondendo
cumulativamente por esta Comarca de Governador Nunes Freire/MA, 18 de março de 2013.
Andresandro Resende Rosendo
Secretário Judicial
Assino de ordem da MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia do Paruá respondendo por esta comarca, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CHJ/MA.
Processo nº 816-10.2010.8.10.0088
Ação: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Requerente: EMILIO LOPES DA SILVA E MARIA ELZA ALMEIDA SILVA
Advogado: ISRAEL PEREIRA FILHO ( OAB/MA 3088 )
Sentença
"Decido. Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 109 da Lei n° 6.015/73, defiro o
pleito formulado pelos autores para que seja retificada a certidão de casamento dos mesmos, fazendo-se constar como profissão
destes "Lavrador". Sem custas em face do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à fl. 17. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o respectivo mandado ao cartório de registro civil competente. Após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dado e passado nesta Comarca de Governador Nunes Freire, 03 de outubro de 2012.
Rodrigo Costa Nina
Juiz de Direito, respondendo

Grajaú
Primeira Vara de Grajaú
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 153-20.2010.8.10.0037
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REQUERENTE: ACÁCIO MORAIS SOUSA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Intima o(a) advogado(a) DR. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB/MA 9.588-A, com escritório profissional
estabelecido na Av. Getúlio Vargas, nº 3-03, Bairro Vila Guedes de Azevedo, nesta cidade de Bauru/SP, para, no prazo de 10
(dez) dias apresentar contrarrazões ao recurdo interposto pelo requerente, conforme despacho proferido nos autos em
epígrafe. (13/03/2013). Grajaú-MA, 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 21-60.2010.8.10.0037
DEMANDANTE: CÉLIA NASCIMENTO DOS SANTOS
DEMANDADO: BANCO BRADESCO S/A
INTIMAR DR. WILSON SALES BECHIOR - OAB/CE 17.314, com escritório profissional estabelecido na Av. Santos Dumont, nº
2849, Salas 402/410, Edifício Flávio Carneiro, Bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza/CE e DR. BENY SARAIVA FILHO - OAB/MA
4.902, com escritório profissional estabelecido na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 42, Bairro Centro, nesta cidade de Grajaú/MA,
para tomar(em) ciência da sentença proferida nos autos em epigrafe contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido, declararando a duplicidade da cobrança, para determinar ao réu que restitua o valor
indevidamente recebido em dobro, no valor de R$ 1.117,80 (um mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), além do
pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que reputo suficiente para compensar
os danos sofridos, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da data do ilícito. P. R. I. Sem custas.
(14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 262-97.2011.8.10.0037 (949/2011)
DEMANDANTE: GERALDA DOS SANTOS
DEMANDADO: BANCO BMB S/A
INTIMAR DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/MA 76.696, com escritório profissional estabelecido na Rua Bernardo
Guimarães, nº 67, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte/MG e DR. BENY SARAIVA FILHO - OAB/MA 4.902, com
escritório profissional estabelecido na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 42, Bairro Centro, nesta cidade de Grajaú/MA, para
tomar(em) ciência da sentença proferida nos autos em epigrafe contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar, declarando o contrato e condenar o Banco BMB S/A à restituição em
dobro das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente, além do pagamento de danos
morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os danos sofridos. Sobre a
condenação incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da data de hoje e juros de 1%
ao mês a partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte requerida ao pagamento
espontâneo da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R. I. Sem custas.
(14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/M
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 277-66.2011.8.10.0037 (921/2011)
DEMANDANTE: LINA MARIA DA CONCEIÇÃO
DEMANDADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTIMAR DR. GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/MA 9.769-A, com escritório profissional estabelecido na Alameda Rio Negro, nº
161, 8º Andar, Bairro Alphaville, na cidade de Barueri/SP e DRA. GIDEONI MAURICIO MELO - OAB/MA 8.112-A, com escritório
profissional estabelecido na Rua Patrocínio Jorge, nº 100, Bairro Centro, nesta cidade de Grajaú/MA, para tomar(em) ciência da
sentença proferida nos autos em epigrafe contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para confirmar a liminar, declarando inexistêntes os contratos e condenar o Banco do Brasil S/A à restituição em dobro
das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente, além do pagamento de danos morais
no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os danos sofridos. Sobre a condenação
incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da data de hoje e juros de 1% ao mês a
partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte requerida ao pagamento espontâneo
da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R. I. Sem custas. (14/03/2013)". Grajaú 18
de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 635 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
CLASSE(CNJ): AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº: 45-69.2002.8.10.0037 (032/2002)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: ÉDINA MARIA ALVES LUZ DA SILVA
Intima o(a) advogado(a) DR. ABAMAEL GOMES NETO - OAB/MA 6.272, com escritório profissional estabelecido na Rua Sirino
Rodrigues, nº 21, Bairro Centro, nesta cidade de Grajaú/MA, para comparecer(em) a audiência de de oitiva de testemunhas,
designada para o dia 23 DE ABRIL 2013, às 16:00hs, conforme despacho proferido nos autos em epígrafe. (18/12/2013).
Grajaú-MA, 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 54-45.2013.8.10.0037
REQUERENTE: LUIS GONZAGA REIS
REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS THAIEGO LTDA ME
Intima o(a) advogado(a) DR. DERNIVAL GUIMARÃES DE SOUZA - OAB/MA 3.882, com escritório profissional estabelecido na
Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1223, 1º Andar, nesta cidade de Açailândia/MA, para comparecer(em) a audiência de
Conciliação/Instrução e Julgamento, designada para o dia 24 DE JULHO 2013, às 09:30hs, conforme despacho proferido
nos autos em epígrafe. (18/02/2013). Grajaú-MA, 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº: 653-18.2012.8.10.0037
DEMANDANTE: EDSON MORAIS DE OLIVEIRA
DEMANDADO: BANCO BRADESCO S/A
INTIMAR DR. RUBENS GASPAR SERRA - OAB/SP 119.380, com escritório profissional estabelecido na Av. Paulista, nº 453, 11º
Andar, Bairro Cerqueira Cesaar, na cidade de São Paulo/SP e DR. TARCISO AIRES A. FILHO - OAB/MA 9.838, com escritório
profissional estabelecido na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 42, Bairro Centro, nesta cidade de Grajaú/MA, para tomar(em)
ciência da sentença proferida nos autos em epigrafe contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido para confirmar a liminar, declarando inexistentes os débitos e condenar o Banco Bradesco S/A à restituição em
dobro das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente, além do pagamento de danos
morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os danos sofridos. Sobre a
condenação incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da data de hoje e juros de 1%
ao mês a partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte requerida ao pagamento
espontâneo da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R. I. Sem custas.
(14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Conceição de Maria Coelho Brito
Secretária Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC Nº: 21-60.2010.8.10.0037 (584/2010)
DEMANDANTE: CÉLIA NASCIMENTO DOS SANTOS
DEMANDADO: BANCO BRADESCO S/A
Excelentíssimo Senhor Doutor Holídice Cantanhede Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, Estado do
Maranhão, Faz saber que foi proferida SENTENÇA nos autos em epígrafe, contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, declararando a duplicidade da cobrança, para determinar ao réu que restitua o valor
indevidamente recebido em dobro, no valor de R$ 1.117,80 (um mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), além do
pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que reputo suficiente para compensar
os danos sofridos, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da data do ilícito. P. R. I. Sem custas.
(14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros.
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC Nº: 262-97.2011.8.10.0037 (949/2011)
REQUERENTE: GERALDA DOS SANTOS
REQUERIDO: BANCO BMB S/A
Excelentíssimo Senhor Doutor Holídice Cantanhede Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, Estado do
Maranhão, Faz saber que foi proferida SENTENÇA nos autos em epígrafe, contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar, declarando inexistente o contrato e condenar o Banco BMB S/A
à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente, além do
pagamento de danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os danos
sofridos. Sobre a condenação incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da data de
hoje e juros de 1% ao mês a partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte requerida
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ao pagamento espontâneo da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R. I. Sem
custas. (14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros.
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC Nº: 277-66.2011.8.10.0037 (921/2011)
REQUERENTE: LINA MARIA DA CONCEIÇÃO
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Excelentíssimo Senhor Doutor Holídice Cantanhede Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, Estado do
Maranhão, Faz saber que foi proferida SENTENÇA nos autos em epígrafe, contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar, declarando inexistentes os contratos e condenar o Banco do
Brasil S/A à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente,
além do pagamento de danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os
danos sofridos. Sobre a condenação incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da
data de hoje e juros de 1% ao mês a partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte
requerida ao pagamento espontâneo da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R.
I. Sem custas. (14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros.
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA
CLASSE(CNJ): PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC Nº: 653-18.2012.8.10.0037
REQUERENTE: EDSON MORAIS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Excelentíssimo Senhor Doutor Holídice Cantanhede Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, Estado do
Maranhão, Faz saber que foi proferida SENTENÇA nos autos em epígrafe, contendo o seguinte dispositivo: “ Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar, declarando inexistentes os débitos e condenar o Banco
Bradesco S/A à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, o que deverá ser apurado posteriormente,
além do pagamento de danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que reputo suficiente para compensar os
danos sofridos. Sobre a condenação incide correção monetária segundo os índices adotados pela CGJ-MA, a partir da
data de hoje e juros de 1% ao mês a partir do ilícito perpetrado, no caso a data dos descontos indevidos. Exorto a parte
requerida ao pagamento espontâneo da condenação para evitar a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. P. R.
I. Sem custas. (14/03/2013)". Grajaú 18 de Março de 2013.
Juiz Dr. Holídice Cantanhede Barros.
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA

Segunda Vara de Grajaú
Processo: nº. 1204-32.2011.8.10.0037
Ação: Cobrança DPVAT – Procedimento Sumário
Requerente: Josué de Oliveira Santos e outra
Advogado (a): Dulcilia Severa Costa Lima
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
Advogado (a): Regis Gondim Peixoto
INTIMAÇÃO: DR. REGIS GONDIM PEIXOTO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MA sob o nº. 9357-A, com endereço
profissional localizado na Avenida dos Holandeses, 03, Calhau, QD. 33, Sala 306/310, CEP: 65071-380, São Luis/MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO, acerca do despacho proferido pelo MM. Juiz Fernando Jorge Pereira em 27/02/2013: “[...] 1. Recebidos
hoje. 2. Redesigno audiência, para o dia 15/04/2013, às 16:30 horas, no local de costume; 3. Dê-se ciência. [...]”
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 18 de Março de
2013. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz Fernando Jorge Pereira
Titular da 2ª Vara
Processo: nº. 1204-32.2011.8.10.0037
Ação: Cobrança DPVAT – Procedimento Sumário
Requerente: Josué de Oliveira Santos e outra
Advogado (a): Dulcilia Severa Costa Lima
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
Advogado (a): Regis Gondim Peixoto
INTIMAÇÃO: DR. DULCILIA SEVERA COSTA LIMA, brasileira, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº. 8370, com endereço
profissional localizado na Rua Luis Domingues, nº. 1603, 1º Andar, Centro, Imperatriz/MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LA, “[...] 1. Recebidos hoje. 2. Redesigno audiência, para o dia 15/04/2013, às 16:30 horas, no local de
costume; 3. Dê-se ciência. [...]”.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 18 de Março de
2013. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz Fernando Jorge Pereira
Titular da 2ª Vara
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Processo: nº. 47.53.2013.8.10.0037
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: Banco do Bradesco S/A
Advogado (a): Maria Lucilia Gomes
Requerido: Abmael Gomes Neto
INTIMAÇÃO: DRª. MARIA LUCILIA GOMES, brasileira, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº. 5643-A, com endereço
profissional na Rua XV de Novembro, 164, Centro, São Paulo/SP.
FINALIDADE: INTIMÁ-LA, acerca do despacho proferido pelo MM. Juiz Holídice Cantanhede Barros em 15/01/2013, acostado em
fls. 30: “1. Recebidos hoje; 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia integral do instrumento
procuratório ou de seus atos constitutivos, sob as penas da Lei.”
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 13 de Março de
2013. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz Fernando Jorge Pereira
Titular

Igarapé Grande
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSO Nº. 80-72. 2013.8.10.0092
TIPO DE AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO.
REQUERENTE: FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE.
ADVOGADO (A) DR (A): JAMES ALBERT MAGALHÃES SANTOS OAB/MA 8.565.
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
DECISÃO FLS. 14 Intimação do advogado da parte requerente JAMES ALBERT MAGALHÃES SANTOS OAB/MA 8.565 do
inteiro teor da decisão que segue:“ Pela análise dos autos, constato a ausência de verossimilhança na declaração de
hipossuficiência econômica da autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Via de conseqüência, intime-se a
requerente, por seu advogado, para, no prazo de 10(dez) dias, recolher as custas processuais correspondentes, sob pena de
cancelamento da inicial, nos termos do art. 257, do CPC. Cumpra-se. Igarapé Grande, 19 de março de 2013”.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de Igarapé Grande
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSON.º. 153-54.2007.8.10.0092.
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO.
REQUERENTE(S): ALEFE PEREIRA LIMA representado por sua genitora MARIA PEREIRA LIMA.
ADVOGADO: DR. ADSON BRUNO BATALHA DO NASCIMENTO OAB/MA 6.906.
REQUERIDO: UNIBANCO S/A.
ADVOGADO: DRª. SUZETE FEIJÓ VASCONCELOS OAB/MA 7.639 E DRª. MARCELLA ABDALLA COSTA OAB/MA 7.525.
Intimação das advogadas da parte requerida DRª. SUZETE FEIJÓ VASCONCELOS OAB/MA 7.639 E DRª. MARCELLA
ABDALLA COSTA OAB/MA 7.525 do sepacho de fls. 61 a seguir transcrito:"indefiro o pedido de fls. 58, posto que ainda não
findada a lide". Ass. Juiz de Direito desta comarca Dr. Marcelo Moraes Rego de Souza. Tudo conforme o despacho do MM Juiz
exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos dezenove dias do mês de março
de 2013.
MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSON.º. 204-89.2012.8.10.0092.
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
REQUERENTE(S): COLÉGIO SÃO FRANCISCO.
ADVOGADO:DR. EDUARDO SILVA FERNANDES OAB/MA 7.273.
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA.
Intimação do advogado da parte requerente DR. EDUARDO SILVA FERNANDES OAB/MA 7.273 para, no prazo de 10(dez) dias,
apresentar manifestação nos autos. Ass. Juiz de Direito desta comarca Dr. Marcelo Moraes Rego de Souza. Tudo conforme o
despacho do MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos dezenove
dias do mês de março de 2013.
MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo nº. 20-80.2005.8.10.0092
Ação: EXECUÇÃO.
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Advogados: DR. OSVALDO PAIVA MARTINS OAB/MA 6.279 E DR. GILMAR PEREIRA SANTOS OAB/MA 4119.
Réu: ALTINO CARVALHO.
Intimação dos advogados da parte exeqüente DR.OSVALDO PAIVA MARTINS OAB/MA 6.279 E DR. GILMAR PEREIRA
SANTOS OAB/MA 4119, para comparecerem em audiência de conciliação designada para O DIA 04 DE ABRIL DE 2013, ÀS
17:50 HORAS.Ass. MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, Juiz de Direito". Tudo conforme o despacho do MM Juiz exarado
nos autos. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos dezoito dias do mês de março de 2013.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSO Nº. 256-85. 2012.8.10.0092
TIPO DE AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO.
REQUERENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADO (A) DR (A): WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA D. TRANM OAB/MA 11.078-A.
REQUERIDO: EVERALDO COSTA DE MELO.
DESPACHO FLS. 48 Intimação do advogado da parte requerente DR (A): WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA D. TRANM
OAB/MA 11.078-Ado inteiro teor do despacho que segue:“Considerando que o bem móvel, objeto da presente ação, já foi
apreendido (auto de busca e apreensão de fls. 34), indefiro o pedido de fls. 41/44. Via de consequencia, inteme-se o autor
para, em 10 (dez) dias, requerer a citação por edital do réu" . Igarapé Grande, 18 de março de 2013”.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de Igarapé Grande
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSO N.º. 308-81.2012.8.10.0092.
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO.
REQUERENTE(S): BV FINANCEIRA S/A.
ADVOGADO (S): DRª. MARA SENDY DE OLIVEIRA OAB/MG 133147.
REQUERIDO: ERIVELTON BARROS VIANA.
ADVOGADO (S): DR. CLAUDECY NUNES SILVA OAB/MA 7.623.
Intimação do advogado da parte requerente DRA. MARA SENDY DE OLIVEIRA OAB/MG 133147 para tomar conhecimento do
despacho de fls. 61 que segue: “ Intime-se o autor, por seus patronos, a se manifestarem sobre o depósito voluntário do saldo
remanescente do débito, juntado a fls. 58, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que a omissão do mesmo será interpretada como
aquiescência, motivando a extinção do feito sem julgamento de mérito. Autorizo, desde já, expedição de alvará para levantamento
do depósito de fls. 57. Transcorrido o prazo, certificando-se nos autos, voltem-me conclusos. Após, arquivem-se os autos, com
prévia baixa na distribuição. Ass. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé Grande Dr. Marcelo Moraes Rêgo de Souza. Tudo
conforme o despacho do MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos
dezoito dias do mês de março de 2013.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca Igarapé Grande-Ma
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA
DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo nº. 46-10.2007.8.10.0092
Ação: CIVIL PÚBLICA.
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Réu: TELEMAR.
Advogados: DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA OAB/MA 4.462E DR. MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMÕES
OAB/MA 6.134.
Intimação dos advogados da parte requerida DR. ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA OAB/MA 4.462 E DR. MARCOS LUIS
BRAID RIBEIRO SIMÕES OAB/MA 6.134 , para apresentar Alegações Finais, no prazo de 05(cinco) dias. Ass. MARCELO
MORAES RÊGO DE SOUZA, Juiz de Direito". Tudo conforme o despacho do MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta
cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos dezoito dias do mês de março de 2013.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE - MA DOUTOR MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
PROCESSO Nº 90003588520118100092
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AÇÃO:DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE LIMINAR
AUTORA: ANTONIA NONATA DE SOUSA UCHOA
ADVOGADO (A) DR (A): Lauand Sampaio Rodrigues OAB/MA 6.948
RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO (A) DR (A): Celso Marcon OAB/MA 8104-A
SENTENÇA FLS. 324 “[...]: Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei 9099/95. Realizada a penhora on
line nas contas bancárias do executado, foi o mesmo intimado, por seu advogado, para oferecer impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 316) Sendo o devedor intimado para oferecer impugnação em 03/12/2012 (DJe de fls. 316), o prazo final para
interposição do instrumento findou-se em 18/12/2012 (art. 738, caput, CPC). Calha destacar que os prazos processuais foram
suspensos apenas entre os dias 20/12/2012 e 20/01/2013 (Vide RESOL-GP-432012 TJMA). Dessa forma, sendo a impugnação
apresentada tão somente em 21/12/2012 (Protocolo de Entrega às fls. 318), constato a sua intempestividade, razão pela qual deixo
de conhecê-la. Assim, a penhora realizada convola-se em definitiva, pelo que julgo extinta a execução, nos termos dos arts. 794, I,
c/c 795, CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se alvará em nome da autora e/ou seu advogado, a fim
de que levante o numerário depositado às fls. 314.Sem custas. Após, arquivem-se os autos, com prévia baixa na distribuição.
Igarapé Grande, 05 de março de 2013.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito titular da Comarca

Imperatriz
Primeira Vara Cível de Imperatriz
Processo nº 10561-90.2012.8.10.0040
Natureza: AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
Requerente: JAILSON SOUSA LIMA
Advogados(as): Oziel Vieira da Silva
Requerido: JEFERSON MOREIRA LIMA
Advogados(as): RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA
ATO ORDINATÓRIO
Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal no seu artigo 93, inciso XIV, e o Código de Processo Civil no seu
artigo 162, §4º, regulamentados pelo provimento nº. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Maranhão, CUMPRE o seguinte ato ordinatório:
INTIMAR o advogado(a) do autor, Dr(a). Oziel Vieira da Silva, OAB/MA nº.3.303, para se manifestar acerca da contestação, no
prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 327, do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, promover a conclusão com certidão a respeito nos autos.
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de
2013.
SERGEAN DE SOUSA SILVA
Secretária Judicial da 1ª. Vara Cível
Matrícula TJMA 116152
Processo nº 11226-09.2012.8.10.0040
Natureza: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA C/C ASSISTÊNCIA GRATUITA
Requerente: LINO RODRIGUES DA SILVA
Advogados(as): Samira Valéria Davi Costa
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogados(as): Régis Gondim Peixoto
ATO ORDINATÓRIO
Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal no seu artigo 93, inciso XIV, e o Código de Processo Civil no seu
artigo 162, §4º, regulamentados pelo provimento nº. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Maranhão, CUMPRE o seguinte ato ordinatório:
INTIMAR o advogado(a) do autor, Dr(a). Samira Valéria Davi Costa, OAB/MA nº.6.284, para se manifestar acerca da contestação,
no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 327, do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, promover a conclusão com certidão a respeito nos autos.
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de
2013.
SERGEAN DE SOUSA SILVA
Secretária Judicial da 1ª. Vara Cível
Matrícula TJMA 116152
Processo nº 319-38.2013.8.10.0040
Natureza: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Requerente: JOSE BATISTA LIMA
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Advogados(as): Samira Valéria Davi Costa
Requerido: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Advogados(as): Régis Gondim Peixoto
ATO ORDINATÓRIO
Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal no seu artigo 93, inciso XIV, e o Código de Processo Civil no seu
artigo 162, §4º, regulamentados pelo provimento nº. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Maranhão, CUMPRE o seguinte ato ordinatório:
INTIMAR o advogado(a) do autor, Dr(a). Samira Valéria Davi Costa, OAB/MA nº.6.284, para se manifestar acerca da contestação,
no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 327, do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, promover a conclusão com certidão a respeito nos autos.
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de
2013.
SERGEAN DE SOUSA SILVA
Secretária Judicial da 1ª. Vara Cível
Matrícula TJMA 116152
INTIMAÇÃO
A DOUTORA IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA CÍVEL, RESPONDENDO PELA
1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de Ação Monitória
(Proc. n.º 4158-42.2011.8.10.0040) requerido por CERÂMICA ICEMA - INDUSTRIA DE CERAMICAS DO MARANHÃO LTDA e
LECIO VARGAS GALLETI contra EDNON DA SILVA MIRANDA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria,
INTIMA o(s) advogado(s) do requerente(a), Dr(a). Marcos Venicius da Silva, "para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o
recolhimento das custas da carta precatória, entregando o comprovante em secretaria, viabilizando assim a remessa da referida
Carta Precatória ao Juízo Deprecado", exarado nos autos acima. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, fiz digitar,
subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
INTIMAÇÃO
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de Acao de Indenizacao
Por Danos Morais (Proc. n.º 1800-41.2010.8.10.0040) requerido por SAMUEL DE ARAUJO SANTOS, FRANCISCO ERISMAR DE
SOUSA SANTOS, move em face de NOVA TCI - VIAÇÃO BRANCA DO LESTE, que se processam perante este juízo e respectiva
secretaria, INTIMA o(s) advogado(s) do executado(a), Dr.(a) JOSÉ FERNANDES DANTAS FILHO - OAB/MA 6.933, "para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia determinada na sentença no valor de R$ 24.176,59 (vinte e quatro mil,
cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de
penhora de ativos financeiros de titularidade do executado (Art. 475-J, do CPC)". A presente intimação que será publicada na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa
Silva, Secretária Judicial, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (Proc. n.º 3027-32.2011.8.10.0040) requerido por SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA NETO
contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que se processam perante este juízo e respectiva
secretaria, INTIMA o (s) advogado (s) do requerente (a) Dr (a). Hellem Cristina Martins Silva e o (s) advogado (s) do requerido (a)
Dr (a). JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB - OAB/MA 7.386, MARCUS VINÍCIUS PEREIRA SILVA - OAB/MA 8.719 e
FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO NETO - OAB/MA 10.015, "para que compareçam em Audiência Preliminar, redesignada para o
dia 15/04/2013 às 15:30 horas", exarado nos autos acima. A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, fiz
digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
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PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL (Proc. n.º 3552-77.2012.8.10.0040) requerido por GILBERTO MILHOMEM
HERENIO contra BANCO BRADESCO S.A., que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o (s) advogado
(s) do requerente (a) Dr (a). Miguel Daladier Barros, OAB/MA 5.833 e o (s) advogado (s) do requerido (a) Dr (a). José Edgard da
Cunha Bueno Filho, OAB/MA 9.588-A, "para que compareçam em Audiência Preliminar, a ser realizada no dia 15/04/2013 às 10:00
horas", exarado nos autos acima. A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR (Proc. n.º
4102-72.2012.8.10.0040) requerido por MANOEL MESSIAS ALVES DOS ANJOS JUNIOR contra BANCO PANAMERICANO S.A.,
que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s) advogado(s) do requerente(a) Dr(a). Naciara Leite
Coelho e o(s) advogado(s) do requerido(a) Dr(a). Gilvan Melo de Sousa, "para que compareçam à Audiência Preliminar,
redesignada para o dia 15/04/2013 às 10:15 horas no Fórum Local". A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretário
Judicial Substituto, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (Proc. n.º 5436-44.2012.8.10.0040) requerido por MARIA DA SILVA OLIVEIRA contra BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o (s) advogado (s) do
requerente (a) Dr (a). Elizete Donata Andrade Guimarães Almeida - OAB/MA 8864 e o (s) advogado (s) do requerido (a) Dr (a).
Claudio Kazuoyoshi - OAB/MA 11.413-A, "para que compareçam em Audiência Preliminar, redesignada para o dia 15/04/2013 às
09:45 horas", exarado nos autos acima. A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS (Proc. n.º 5528-90.2010.8.10.0040) requerido por MARIA LUCIA DE MELO
CAMPOS contra NEUTON RODRIGUES DA SILVA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o
advogado do requerido Dr. José George Soares Miranda, OAB/MA 5.488 "para comparecer à Audiência de Instrução, redesignada
para o dia 14/05/2013 às 09:00 horas no Fórum Local". A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretário Judicial Substituto,
fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (Proc. n.º 9096-46.2012.8.10.0040) requerido por JÚLIO CÉSAR BARROS DE HOLANDA contra
EURIPEDES PEREIRA LOPES FILHO e OUTROS, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s)
advogado(s) do requerente(a) Dr(a). JOSE ROBERTO SOUSA VELOSO, OAB/MA 10.835, "para comparecer em Audiência de
Conciliação, a ser realizada no dia 15/04/2013 às 14:30 horas no Fórum Local". A presente intimação será publicada na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva,
Secretário Judicial Substituto, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
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PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.º 9393-53.2012.8.10.0040) requerido por ANDRESSA ALENCAR SOUSA contra
TAM LINHAS AEREAS S/A, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s) advogado(s) do
requerente(a) Dr(a). Marcos Venicius da Silva, OAB/MA 10.099 e o(s) advogado(s) do requerido(a) Dr(a). GABYA THAIS
MOREIRA DOS ANJOS, OAB/MA 11.140, "para comparecer em Audiência de Conciliação, redesignada para o dia 15/04/2013 às
15:00 horas no Fórum Local". A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretário Judicial Substituto, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
A DOUTORA ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA
DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.º 9922-43.2010.8.10.0040)
requerido por AGROPECUARIA JR TRANSPOTES E COMERCIO LTDA contra COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO
MARANHÃO - CAEMA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o (s) advogado (s) do requerente (a)
Dr (a). FABRÍCIO AMARAL LEITE, OAB/MA nº. 5608 e o (s) advogado (s) do requerido (a) Dr (a). JUVENAL NUNES RIBEIRO,
OAB/MA nº. 4470, "para que compareçam em Audiência de Instrução, a ser realizada no dia 16/04/2013 às 14:00 horas", exarado
nos autos acima. A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, fiz digitar, subscrevo.
Sergean de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ

Segunda Vara Cível de Imperatriz
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.: 0006273-75.2007.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: MONITÓRIA
EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL S/A
ADVOGADO: Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MA 8784-A
EXECUTADOS: SILVA E RABELO LTDA e outros
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de
fl.104v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 10119-27.2012.8.10.0040
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: Dr. EDELSON FERREIRA FILHO, OAB/MA 6652
REQUERIDO: STOP DIESEL AUTOMOTIVA LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.42.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 10500-69.2011.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: Dr. RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES, OAB/MA 10100
REQUERIDO: NATURA COSMETICOS S/A
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a devolução da
correspondência (AR) de fl. 40.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 10554-35.2011.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
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REQUERENTE: BANCO SAFRA SA
ADVOGADO: Dr. CELSO MARCON, OAB/MA 8104-A
REQUERIDO: MARINEIDE ALVES PITOMBEIRA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.57.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 10744-81.2000.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: MONITÓRIA
REQUERENTE.: Geane Moreira Peixoto
ADVOGADO: Dr. EVERSON GOMES CAVALCANTI, OAB/MA 5714, Dr. BRUNO ROBERTO SOARES, OAB/MA 7474 e Dra.
CAMILA NOBRE MIRANDA, OAB/MA 7467
REQUERIDO: Prandini e Prandini Ltda
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de
fl.206v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 10779-55.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE.: SINVALDO DANTAS JOB
REQUERIDO: IGREJA EVANGELICA DE DEUS DE ANÁPOLIS
ADVOGADO: Dra. Mariana Lucena Sousa Santos, OAB/MA 11.089
Intimação da advogada Dra. Mariana Lucena Sousa Santos, OAB/MA 11.089 , para no prazo de 30 (trinta) dias, conforme
Resolução nº.29/2009 TJ/MA, promover o recolhimento das custas processuais finais, no valor de R$ 783,90 (Setecentos e
oitenta e três reais e noventa centavos ), sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.
Imperatriz/MA, 18 de março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
PROCESSO: 11167-21.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: BANCO FIAT S.A
ADVOGADO: Jose Carlos Skryzowiski Junior, OAB/GO 29134
REQUERIDO: LUÍS MONTEIRO DE SOUSA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.26.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 11612-39.2012.8.10.0040
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
ADVOGADO: Dr. MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA, OAB/RJ 151.056-S
REQUERIDO: FABIO DE CASTRO RODRIGUES
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.85.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 1404-93.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: ALZIRA ALVES LIMA
ADVOGADO: Dr. DENY JAKSON MAGALHÃES, OAB/MA 7083
REQUERIDO: BANCO BMC S/A
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a devolução da
correspondência (AR) de fl. 38.
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Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 1742-14.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: DOMINGAS DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: Dr. CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA, OAB/MA 6274
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 1754-81.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse
REQUERENTE.: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: DRA. SUELEN GONÇALVES BIRINO OAB/MA 8544
REQUERIDO: ENCAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.50.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 1845-21.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: RAIMUNDA EDILEUSA CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADO: Dr. CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA, OAB/MA 6274
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROC. Nº 1893-14.2004.8.10.0040
AÇÃO. INDENIZAÇÃO
REQUERENTE.: MARIA DAGUIA DE ALMEIDA, MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA
REQUERIDO: IEDA MARIA ALMEIDA FALCAO DE OLIVEIRA, ZILDENI FALCAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A).: Dr. LUIS GOMES LIMA, OAB/MA 2299 E Dr. LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR, OAB/MA 8599
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.260.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 207-07.1992.8.10.0040
AÇÃO: EXECUÇÃO
REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL RENOVADO DE IMPERATRIZ LTDA - CERIL
ADVOGADO: Dr. TADEU PORTELA NEGREIROS, OAB/MA 3688
REQUERIDO: GERALDO MARINHO LOPES
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de
fl.163v.
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Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 2346-72.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO NABATE
ADVOGADO: Dr. CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA, OAB/MA 6274
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 2634-73.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: BANCO BRASIL S/A
ADVOGADO: Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI, OAB/MA 9698-A
REQUERIDO: A R NUNES, RAQUEL SOBRAL RIBEIRO
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.75.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 3166-91.2005.8.10.0040
AÇÃO: USUCAPIÃO ESPECIAL
REQUERENTE: EUNICE DOS SANTOS CASETELO BRANCO
ADVOGADO: Dr. MANOEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 9124 -TO 2210
REQUERIDO: CARACIOLO DA ROCHA SOARES
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para comprovar seu estado de hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de abando e conseqüente extinção do feito.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 3230-09.2002.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE.: ADAILTON ARAUJO GUIMARAES
ADVOGADO: Dra. RAIMUNDA ALICE LEITE BANDEIRA, OAB/MA 4.342 e Dra. ALDAGISA BORGES LUZ SILVA, OAB/MA 4.338
REQUERIDO: CAFE INDIARA, ARISTIDES FERREIRA SANTANA
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para esclarecer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito,
requerendo o que entender pertinente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.
Imperatriz-MA, 18 de março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 363-91.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: Dr. EDELSON FERREIRA FILHO, OAB/MA 6652
REQUERIDO: MANOEL BARBOSA SANTOS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.34v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
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Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO: 3767-97.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: JOSE CRUZ
ADVOGADO: Dr. CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA, OAB/MA 6274
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 390-45.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO
REQUERENTE(S): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: Dr. EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO, OAB/MA 8875
REQUERIDA(S): ROMES GIBRAN ELIAS DAHER
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para informar o endereço atualizado do executado, possibilitando a
intimação acerca do laudo de avaliação, no prazo de 05 dias.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4119-11.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: MARGARIDA BARROS
ADVOGADO: Dr. TADEU PORTELA NEGREIROS, OAB/MA 3688
REQUERIDO: SILMARA OLIVEIRA DE BRITO
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.44v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4419-17.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: ROSILENE ALEXANDRE ARAUJO
ADVOGADO: Dr. OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303, Dra. THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA, OAB/MA 5816
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4422-69.2005.8.10.0040
AÇÃO: Responsabilidade Civil
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA PRUDENCIO
ADVOGADO: Dr. OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303, Dra. THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA, OAB/MA 5816
EXECUTADO: VIACAO CATALAO LTDA e outros
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
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que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4429-61.2005.8.10.0040
AÇÃO: ORDINÁRIO
REQUERENTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Dr. OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303, Dra. THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA, OAB/MA 5816
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA E OUTROS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4439-08.2005.8.10.0040
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: MARIA MARCIA FERREIRA PRUDENCIO
ADVOGADO: Dr. OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303, Dra. THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA, OAB/MA 5816
REQUERIDO: VIACAO CATALAO LTDA E OUTROS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Considerando
que foi decretada a falência da executada Sulina Seguradora S/A., intime-se o requerente/exeqüente, para juntar planilha
atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se carta de sentença para fim de habilitação de crédito nos autos
da falência, devendo a mesma ser retirada em secretaria pela parte interessada, através de seu procurador constituído, que ficará
responsável por sua remessa e habilitação junto ao juízo da falência".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 4944-23.2010.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO: Dra. LUCIANA CHRISTINA R. BARBOSA, OAB/MA 8681
REQUERIDO: JULIO CESAR LIMA DOS REIS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.75.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 5084-33.2005.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO
REQUERENTE.: NAILAN ANDRADE BRITO
ADVOGADO: Dr. MANOEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 9124 e TO 2210
REQUERIDOS: PIPES - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO E BRADESCO AUTO /RE CIA SEGUROS
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para informar o endereço atual e correto do requerente NAILAN ANDRADE
BRITO, viabilizando a intimação para comparecimento à perícia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de abandono e
consequente extinção do feito.
Imperatriz-MA,18 de março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
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PROCESSO: 5213-67.2007.8.10.0040
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO FINASA S/A
ADVOGADO: Dr. JOSÉ EXPEDITO BACELAR ALMEIDA FILHO, OAB/MA 7384, Dra. MARCELLA ABDLLA COSTA, OAB/MA
7525, Dra. SUELEN GONÇALVES BIRINO, OAB/MA 8544
REQUERIDO: JOÃO BATISTA SARAIVA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.94v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 5694-54.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: Dra. SUELEN GONÇALVES BIRINO, OAB/MA 8544
REQUERIDO: BOM APETITE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.33v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 5954-44.2006.8.10.0040
AÇÃO: B USCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: Dr. HIRAN LEÃO DUARTE, OAB/CE 10422 e Dr. MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA, OAB/MA 7932
REQUERIDO: ADAIL RODRIGUES BARBOSA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "Tendo em vista a
certidão de fl., intime-se o requerente, através de seu advogado para impulsionar o feito, requerendo a conversão em ação de
depósito, se assim entender, nos termos do art. 4º do Decreto 911/69, sob pena de extinção do processo por abandono (267, III),
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de não manifestação, intime-se pessoalmente o requerente desse despacho".
Imperatriz-MA, 18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 6719-39.2011.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO: Sara Ferreira Costa, OAB/MA 9780, WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, OAB/MA 11.078-A
REQUERIDO: EBNILSON COSTA CARVALHO
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de certidão de fl. 64v, bem como juntar planilha atualizada do débito.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 6879-64.2011.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO: Dr. CELSO MARCON, OAB/MA 8104-A
REQUERIDO: FABIO MORAIS DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.68v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 7317-56.2012.8.10.0040
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 649 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBAMAR CUNHA LTDA (CAFÉ VIANA)
ADVOGADO: Dr. LUIS AFONSO DANDA, OAB/MA 8611
REQUERIDO: NARA GOMES RIBEIRO FERREIRA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.22v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 7567-89.2012.8.10.0040
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: Dr. EDELSON FERREIRA FILHO, OAB/MA 6652
REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPERATRIZ LTDA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.28v
e 29.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 8540-44.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: AGROPECUÁRIA JR COM. E COM. E TRANSP. LTDA - LATICINIO SÃO JOSÉ
ADVOGADO: Dr. Deny Jackson Sousa Magalhaes, OAB/MA 7083
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO S/A - CEMAR
ADVOGADO: DR. GILBERTO COSTA SOARES, OAB/MA 4914
INTIMAÇÃO dos advogados acima relacionados, para comparecerem na sala de audiências deste Juízo, no endereço a seguir (2ª
Vara Cível da Comarca de Imperatriz-MA, sito na Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesta) para Audiência de Preliminar, que será
realizada no dia 23/04/2013 às 09:00 horas.
Advertência: Deverão os advogados comunicarem seus constituintes para comparecerem ao ato acima designado.
Imperatriz-MA, 15 de Março de 2013
LOURENA SOUSA COSTA
Técnica Judiciária
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 865-40.2006.8.10.0040
AÇÃO: INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: SÉRGIO LIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: Dr. RUI CARLOS SANTOS SILVA, OAB/MA 3851
REQUERIDO: ALPHA MÁQUINAS E VEÍCULOS DO NORDESTE LTDA.
INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar alegações finais.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 8672-38.2011.8.10.0040
AÇÃO: Usucapião
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA CARDOSO
ADVOGADO: Dra. SARAH LAMARCK, OAB/MA 6681
REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE DAVI ALVES SILVA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.60.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 9092-43.2011.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANC. E INVESTIMENTO
ADVOGADO: Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MA 8784-A
REQUERIDO: FRANCISCO WILSON GOMES RODRIGUES
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.38.
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Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 923-96.2013.8.10.0040
AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: Dra. MARIA LUCILIA GOMES, OAB/5643 A/MA/MA
REQUERIDO: MARIA REIS PEREIRA
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.31.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
PROCESSO: 9281-84.2012.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES PAIVA
ADVOGADO: Dr. JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA, OAB/MA 9702A
REQUERIDO: BANCO BMG
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.32v.
Imperatriz-MA,18 de Março de 2013
CRISTIANE M. DE O. MELO ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Terceira Vara Cível de Imperatriz
O DOUTOR JOSÉ RIBAMAR SERRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de AÇÃO DE
Reintegração de Posse (Proc. n.º 2498-23.2005.8.10.0040) requerido por Motomil Máquinas Ltda contra MARIA RAIMUNDA
DE SOUSA NASCIMENTO, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, constando nos autos que a requerida
encontra-se em lugar incerto e não sabido, CITA a MARIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO, "para que no prazo de 15
(quinze) dias, após o prazo assinado no edital contestar a ação, sob pena de revelia e de se presumirem aceito como
verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (art. 285-CPC)". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o
presente edital que será publicado na forma da lei, com observância ao art. 232 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e
IV. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 24 (vinte e quatro) de Março de 2013. Eu André Alves
Tavares, Secretária Judicial da 3ª Vara Cível, fiz digitar, subscrevo.
José Ribamar Serra
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
O DOUTOR JOSÉ RIBAMAR SERRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de AÇÃO DE Cautelar
Inominada (Proc. n.º 3616-68.2004.8.10.0040) requerido por M COLOMBI CANGUSSU E COMERCIO contra ITD
TRANSPORTES LTDA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, constando nos autos que a requerida
encontra-se em lugar incerto e não sabido, CITA a ITD TRANSPORTES LTDA, "para que no prazo de 15 (quinze) dias, após o
prazo assinado no edital contestar a ação, sob pena de revelia e de se presumirem aceito como verdadeiros os fatos
articulados pelo Autor (art. 285-CPC)". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será
publicado na forma da lei, com observância ao art. 232 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu André Alves Tavares, Secretário Judicial da 3ª Vara
Cível, fiz digitar, subscrevo.
José Ribamar Serra
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
O DOUTOR JOSÉ RIBAMAR SERRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ,
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ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc. n.º 81-53.2012.8.10.0040) requerido por EDGAR MATOS CARVALHO contra FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE TEOLOGIA MARANHENSE - FESTEMA e INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ULYSSES BOYD - ISECUB/ UNICIDADE, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, constando nos autos que a
requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido, CITA a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TEOLOGIA MARANHENSE
- FESTEMA e INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA ULYSSES BOYD - ISECUB/ UNICIDADE, "para que no
prazo de 15 (quinze) dias, após o prazo assinado no edital contestar a ação, sob pena de revelia e de se presumirem
aceito como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (art. 285-CPC)". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou
expedir o presente edital que será publicado na forma da lei, com observância ao art. 232 do CPC e seus incisos, em especial os
de nº III e IV. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu André Alves
Tavares, Secretário Judicial da 3ª Vara Cível, fiz digitar, subscrevo.
José Ribamar Serra
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
O DOUTOR JOSÉ RIBAMAR SERRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de AÇÃO DE Execução
P/ Título Extrajudicial (Proc. n.º 9686-96.2007.8.10.0040) requerido por DENADAI IMPORTADORA E DISTRBUIDORA DE
PNEUS LTDA contra F. R. TUNING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que se processam perante este juízo e respectiva
secretaria, constando nos autos que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido, CITA a F. R. TUNING COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o débito no valor de R$ 19.860,67 (dezenove mil, oitocentos e sessenta
reais, e sessenta e sete centavos), acrescido de juros, correções monetárias e honorários advocatícios à data do pagamento e/ou
apresentar embargos no prazo de 15(quinze) dias, independentemente de penhora (Lei nº 11.382/2006). Em caso de não
pagamento no prazo acima, proceda-se à PENHORA E AVALIAÇÃO de tantos bens quanto bastarem para garantir a execução,
lavrando-se Auto, bem como intimando-se a parte executada, na mesma oportunidade (art. 652, § 1º do CPC). Caso não encontre
o devedor, proceda ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, em caso de arresto de bem imóvel,
proceda-se com o devido REGISTRO no Cartório pertinente desta comarca, para o caso de veículo REGISTRE-SE no Detran. E
para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei, com observância
ao art. 232 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
aos 18 de Março de 2013. Eu André Alves Tavares, Secretário Judicial da 3ª Vara Cível, fiz digitar, subscrevo.
José Ribamar Serra
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 10150-47.2012.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Procedimento Sumário
REQUERENTE: JOSE PEREIRA RIBEIRO
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Finalidade: Intimação do Advogado da parte requerente Dr. José Edmilson Carvalho Filho - OAB/MA 4945 e do advogado da parte
requerida Dr.(a) Dina Claudia dos Reis Pereira Soares - OAB/MA 11143-A, para no prazo de 05 (cinco) dias, tomar conhecimento
do laudo de fls. 103 - 106. Decorrido este prazo, volta-se o processo concluso para sentença de mérito. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André
Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 10581-18.2011.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: GUILHERME AFONSO DE ALBUQUERQUE NOBREGA
REQUERIDO: BANCO ITAU S/A
INTIMAÇÃO PARA CONTRA-RAZÕES
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ RIBAMAR SERRA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. INTIMA: a parte requerida por intermédio de seu(s) Advogado(s) JAIR JOSÉ SOUSA FONSECA OAB/MA 7276;
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB/MG 91811, para tomar conhecimento da r. Despacho proferida por este
Juízo às fls. 113, para no prazo de 15 (quinze) dias (art. 508, CPC) apresentar CONTRA-RAZÕES. Com a decorrência do
prazo supra, os autos serão encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Gildson Costa Silva, digitei e André Alves Tavares, Secretário
Judicial , assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC. André Alves Tavares Secretário Judicial (Assinando de
ordem da MM. Juiz José Ribamar Serra) Juiz Titular da 3ª Vara Cível.
PROCESSO Nº: 11854-95.2012.8.10.0040
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INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA
O Excelentíssimo Senhor, JOSÉ RIBAMAR SERRA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. INTIMA: os Advogados CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO - OAB/5680, NACIARA LEITE COELHO OAB/MA 8869, para comparecerem em Audiência Instrução e Julgamento, que se realizará no dia 26/03/2013 às 08:20 horas, na
sala de audiências da 3ª Vara Cível, no Fórum Min. Henrique de La Roque Almeida, localizado na Rua Rui Barbosa, S/N, Centro,
nesta cidade. OBS: Para por fim à demanda, por força do Princípio da Cooperação, as partes têm o dever de se conduzir no
processo com lealdade, probidade e boa-fé, o dever de colaborar entre si para desentranhar a verdade dos fatos e o dever de
cooperação com o órgão jurisdicional para averiguar como ocorreram os fatos para que este possa ditar uma sentença justa, bem
assim que, em não transigindo as partes litigantes, serão decididas as questões processuais pendentes, se existirem, ocasião em
que, serão fixados os pontos controvertidos e delimitadas as provas a serem produzidas, se necessário. Para o ato.. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu, HEBER MARCOS QUEIROS,
digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, conferiu e assina de ordem do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 1393-45.2004.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Acao Monitoria
REQUERENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO S/A - CEMAR
REQUERIDO: GILRANIA DOS SANTOS SILVA
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Finalidade: Intimação do Advogado GILBERTO COSTA SOARES, OAB/MA 4914, para tomar conhecimento do DESPACHO de fls.
34, a seguir parte final transcrito: CUMPRA A REQUERENTE, O DISPOSTO NO ART. 231, III, DO CPC. IMPERATRIZ, 12 DE
ABRIL DE 2012. JOSÉ RIBAMAR SERRA. JUIZ DE DIREITO. TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL. COMARCA DE IMPERATRIZ - MA.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete da Silva
Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz José Ribamar Serra)
Juiz Titular da 3ª Vara Cível
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 2498-23.2005.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Reintegracao de Posse
PARTE(S) REQUERENTE(S): Motomil Máquinas Ltda
PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). EVERSON GOMES CAVALCANTE, OAB/MA 5712-A,
ANDRÉA LIMA DURANS CAVALCANTI, OAB/MA 5806 para tomar conhecimento do Edital de Citação expedido, bem como para
providenciar a publicação do mesmo, nos termos legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de
ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial da 3ª Vara Cível
assinando de ordem do MM. Juiz, art. 225, VII do CPC
PROCESSO Nº: 3230-28.2010.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Acao de Indenizacao Por Danos Morais
REQUERENTE: JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: BANCO BMC S/A
Finalidade: Intimação do Advogado do requerido WILSON SALES BELCHIOR OAB/CE 17314; JAIR JOSÉ SOUSA FONSECA
OAB/MA 7276, para tomar conhecimento do Despacho de fls. 103, a seguir transcrita: para no prazo de 15(quinze) dias,
pagar o valor de R$ 4.325,00 (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais), correspondente aos honorários do cumprimento
de sentença, sob pena de multa de que trata o art. 475-J, do Código de Processo Civil. Imperatriz/MA, Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 11 de Março de 2013. Eu, Gildson Costa Silva, digitei e André Alves
Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 3616-68.2004.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Cautelar Inominada
PARTE(S) REQUERENTE(S): M COLOMBI CANGUSSU E COMERCIO
PARTE(S) REQUERIDA(S): ITD TRANSPORTES LTDA
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). JUDSON LOPES SILVA, OAB/MA 4844 e do advogado da
parte requerida Dr(a). FÁBIO ROQUETTE, OAB/MA 4953-A para tomar conhecimento da expedição do Edital de Citação, bem
como para providenciar a publicação do mesmo na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de
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ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial da 3ª Vara Cível
assinando de ordem do MM. Juiz, art. 225, VII do CPC
PROCESSO Nº: 3747-62.2012.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
REQUERENTE: NÉLIA KARINE AGUIAR DE MELO, JOSÉ MARCELO SIVESTRE DE FREITAS CARVALHO
REQUERIDO: MARLY CAITANO REGO, PAULO ALVES SILVA
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação dos Advogados ADRIANNY PATRICIA DE ALMEIDA COSTA - OAB/MA 10.716 E JAMES FERREIRA DOS
ANJOS - OAB/MA 10.657, para tomar conhecimento do DESPACHO de fls. 66, a seguir parte final transcrito: "DESPACHO.
Cumpra-se o despacho de fls. 66. Após, volte-me o processo concluso, para os demais atos de direito. Cumpra-se. Imperatriz
(MA), 06 de março de 2013. José Ribamar Serra - Juiz Titular da 3ª Vara Cível.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu, HEBER MARCOS QUEIROS, digitei e André Alves Tavares,
Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 3833-33.2012.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Procedimento Sumário
REQUERENTE: MAYCON GONÇALVES DO NASCIMENTO
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Finalidade: Intimação da Advogada da parte requerente Dr. (a) Samira Valéria Davi da Costa - OAB/MA 6284 e a advogada da
advogada da parte requerida Dr. (a) Dina Claudia dos Reis Pereira Soares - OAB/MA 11143-A, para tomar conhecimento do laudo
de fls. 66 - 68. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu,
Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito,
art.225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 431-75.2011.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE: JONATHAN DA SILVA SOUZA
REQUERIDO: MERCANTIL CASTRO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Finalidade: Intimação do Advogado Dr. Cledilson Maia da Costa Santos - OAB/MA 4181, para tomar conhecimento do Despacho
de fls. 184, a seguir transcrito: "Defiro o pedido de fls. 179/182. Proceda-se à intimação do Requerido para no prazo de 15(quinze)
dias, pagar o valor de R$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais) sob pena de multa de que trata o art. 475-J, do Código de
Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o cumprimento de sentença para o caso de
pagamento imediato da dívida, em caso contrário, os honorários serão de 20% sobre o mesmo valor. Em caso do não pagamento
da obrigação judicial, proceda-se à penhora on line do valor em questão, com inclusão da verba honorária, sendo a mesma
positiva, reduza a termo, e intime-se a Requerente para os devidos fins de direito. Sendo a penhora negativa, intime-se a
Requerida, ora Requerente, para indicar bens livres e desembaraçados a constrição judicial, sob pena de suspensão do processo,
na forma do art. 791, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 10 de outubro de 2012. José Ribamar Serra,
Juiz Titular da 3ª Vara Cível." Imperatriz/MA, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19
de Março de 2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem
do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 4482-95.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE(S) REQUERENTE(S): FRANCISCO AMORIM DAS CHAGAS FILHO
PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). Ramon Rodrigues Silva Dominices - OAB/MA 10100 e do
advogado da parte requerida Dr(a). Regis Gondim Peixoto - OAB/CE 17731 para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem
sobre o laudo de fls. 87 - 90. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de
2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito,
art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 4495-31.2011.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: CANCELAMENTO DE CONTRATO
REQUERENTE: ANA PAULA GOMES MARTINS
REQUERIDO: VIA EMBRATEL
Finalidade: Intimação do Advogado da requerida MARCIA SILVA REGO OAB/MA 6786; BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE
OAB/MA 6798; CLEUDILENE SILVA CARDOSO OAB/MA 9554, para tomar conhecimento do Despacho de fls. 154, a seguir
transcrita: Procede-se à intimação da Requerida, para no prazo de 15(quinze) dias, pagar o valor de R$ 933,08, sob pena
de multa de que trata o art. 4756-J, do Código de Processo Civil. Em caso do não pagamento da dívida, proceda-se à penhora
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on line, do valor acima, acrescido dos consectários legais. Sendo positiva, reduza a termo, e proceda-se à intimação do Requerido,
para no prazo de lei, exercer o direito de ampla defesa do contraditório. Arbitro os honorários no percentual de 10%(dez por cento)
para o pagamento imediato, em caso contrário, os honorários serão de 20% sempre sobre o valor da dívida executada. Expeça-se
o competente alvará judicial para levantar o valor constante do deposito de fls. 146/147. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 15 de março
de 2013. José Ribamar Serra Juiz Titular da 3ª Vara Cível. Imperatriz/MA, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Gildson Costa Silva, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez
digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 4702-93.2012.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A
REQUERIDO: G A QUEIROGA REPRESENTAÇÕES, GERALDO ALENCAR DE QUEIROGA
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Finalidade: Intimação do Advogado Flávio Geraldo Ferreira da Silva, oab/rs 21.482, para tomar conhecimento do DESPACHO de
fls. 30, a seguir parte final transcrito: Intime-se a parte Requerente, para no prazo de dez dias, se manifestar acerca da certidão de
fls., sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Imperatriz(MA),26 de novembro de 2012. José Ribamar Serra. Juiz Titular da
3ª Vara Cível. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete
da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz José Ribamar Serra)
Juiz Titular da 3ª Vara Cível
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 4999-37.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO FUNDADA EM TITULO EXTRAJUDICIAL
PARTE(S) REQUERENTE(S): A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE VIEIRA SILVA, MARIA HELENA QUEIROZ
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). JAIME LOPES MENESES FILHO OAB/MA 5796, para
vir a esta serventia judicial e receba o alvará em nome do requerente no valor de R$ 723,17 (setecentos e vinte e três reais
e dezessete centavos). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu, Gildson Costa Silva, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do
CPC.
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 5583-22.2002.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Execucao
REQUERENTE: Milenium Veículos e Peças Ltda
REQUERIDO: ROGÉRIA MARIA DE SOUSA
Finalidade: Intimação do Advogado Ana Valéria Bezerra Sodré Carneiro - OAB/MA 4856; Judson Lopes Silva - OAB/MA 4844 ,
para tomar conhecimento do Despacho de fls. 73, a seguir transcrito: "Proceda-se à intimação da Requerente para no prazo de 05
(cinco) dias, cumprir a determinação do art. 232, III, segunda parte, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do
processo, na forma da lei regente. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 14 de fevereiro de 2013. José Ribamar Serra, Juiz Titular da 3ª
Vara Cível." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu,
Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito,
art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 5812-64.2011.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: REVISIONAL DE CONTRATO
REQUERENTE: CICERO PAULINO DA SILVA
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Finalidade: Intimação do Advogado do autor RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES OAB/MA 10100, para tomar
conhecimento do Despacho de fls. 282, a seguir transcrita: Ante o transito em julgado da sentença de fls. 244/248, indefiro
o pedido de fls. 272/273. Expeça-se o competente alvará judicial, em nome do Requerente, para levantar os valores
depositados neste Juízo, face a improcedencia do pleito autoral. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 06 de novembro de 2012. José
Ribamar Serra Juiz Titular da 3ª Vara Cível. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18
de Março de 2013. Eu, Gildson Costa Silva, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do
MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC. André Alves Tavares Secretário Judicial Assinando de ordem do MM. Juiz art.225, VII do
CPC José Ribamar Serra Juiz Titular da 3ª Vara Cível.
PROCESSO Nº: 5988-19.2006.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Acao de Indenizacao Por Danos Morais
REQUERENTE: FRANCISCO JARDILINO DOS SANTOS
REQUERIDO: BAZZOLAO MOVEIS
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
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Finalidade: Intimação do Advogado CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA, 6274, ELIAS SANTOS, OAB/MA 3977, para tomar
conhecimento do DESPACHO de fls. 85, a seguir parte final transcrito: "Vistos em correição. Intimem-se as partes do despacho de
fl. 82v dos autos." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu,
Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do
CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz José Ribamar Serra)
Juiz Titular da 3ª Vara Cível
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 6556-93.2010.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: ACACIAS LOCAÇÕES, REMOÇÕES E LOCALIZAÇÕES DE BENS LTDA-ME
REQUERIDO: TIM S/A
Finalidade: Intimação do Advogado Edmar de Oliveira Nabarro - OAB/MA 8875, para tomar conhecimento do Despacho de fls. 103,
a seguir transcrito: "Cumpra-se a Requerente o disposto nos arts. 475-B e 614, II, do Código de Processo, no prazo de 05(cinco)
dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 29 de outubro de 2012. José Ribamar Serra, Juiz Titular da
3ª Vara Cível." Imperatriz/MA, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de
2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz
de Direito, art.225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 6804-88.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Sumário
PARTE(S) REQUERENTE(S): CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). Samira Valéria Davi da Costa - OAB/MA 6284 e do
advogado da parte requerida Dr(a). Herbeth Guimarães Soares Sobrinho - OAB/MA 9493-A, para no prazo de 05 (cinco) dias
tomar conhecimento do laudo de fls. 64. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de
Março de 2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de
Direito, art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 6843-85.2012.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
REQUERENTE: TORRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DAMÁSIO COSTA TORRES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do Advogado FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA - OAB/RS 21.482, ANA LÚCIA ANTINOLFI OAB/RS 25.812 e CLAYTON MÖLLER - OAB/RS 21.483, para tomar conhecimento do DESPACHO de fl. 35, a seguir
transcrito:"DESPACHO. Intime-se o embargado, para, querendo, apresentar impugnação aos presentes Embargos à Execução, no
prazo legal. Após, com ou sem manifestação, volte-me o processo concluso. Independente dessa providência, apense estes
embargos ao processo de execução de Nº. 4706-33.2012.8.10.0040. Cumpra-se. Imperatriz (MA), 14 de agosto de 2012. José
Ribamar Serra-Juiz Titular da 3ª Vara Cível.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18
de Março de 2013. Eu, HEBER MARCOS QUEIROS, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM.
Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 7023-14.2006.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Acao de Indenizacao Por Danos Morais
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES
REQUERIDO: TELEGOIÁS CELULAR S/A
O Excelentíssimo Senhor José Ribamar Serra, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível, da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. INTIMA: o Advogado José de Ribamar Rodrigues Morais - OAB/MA 3423, para tomar conhecimento da DECISÃO
proferida por este Juízo às fls. 155, a seguir transcrita: "Na petição de fls. 148, a parte Ré veio informar do cumprimento da
obrigação imposta na sentença, fazendo-se imperioso, em homenagem ao contraditório, intimar-se a parte Autora para dizer, no
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, se concorda com os termos do teor da petição de fls. 148, sendo que, em nada dizendo,
presumir-se-á a concordância com o adimplemento afirmado pela Ré. Após decorridos os prazos, com ou sem manifestação,
voltem-me conclusos os autos para as providencias que o caso exigir."Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013. Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o
fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 81-53.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARTE(S) REQUERENTE(S): EDGAR MATOS CARVALHO
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PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TEOLOGIA MARANHENSE - FESTEMA
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). NEMÉZIO LIMA NETO, 8350 para tomar conhecimento da
expedição do Edital de Citação, bem como para provienciar a publicação do mesmo na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares
, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial da 3ª Vara Cível
assinando de ordem do MM. Juiz, art. 225, VII do CPC
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 8625-35.2009.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Adjudicação Compulsória
PARTE(S) REQUERENTE(S): WALDIRENE LOPES SOEIRO
PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS DA SILVA FERNANDES, SULAMITA AZANCOT FERNANDES, CÍCERO JORGE DE
SOUSA
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). FRANCISCO ALMIR DE SOUSA ARAÚJO, OAB/MA 8346
e PAULO DIAS DE CARVALHO JÚNIOR, OAB/MA 8351 para tomar conhecimento da expedição da Carta de Adjudicação, bem
como para vim recebe-la nesta serventia. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de
Março de 2013. Eu, Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de
Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial da 3ª Vara Cível
assinando de ordem do MM. Juiz, art. 225, VII do CPC
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 9317-63.2011.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Consignação em Pagamento
REQUERENTE: RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS
REQUERIDO: BANCO AYMORÉ, CRÉDITO E FINANCIAMENTO S/A
O Excelentíssimo Senhor José Ribamar Serra, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível, da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. INTIMA: o Advogado Ramon Rodrigues Silva Dominices - OAB/MA 10100, para tomar conhecimento da DECISÃO
proferida por este Juízo às fls. 125, a seguir transcrita: "Vistos em correição. Verificando que o Requerido, devidamente citado à fl.
120 dos autos, desatendeu ao chamado judicial para apresentar contestação, ainda que ciente das consequencias advindas do art.
285, parte final do CPC, decreto a sua revelia, com as ponderações do art. 320 do CPC. Vislumbrando a necessidade de produção
de provas, para impedir eventual alegação de cerceamento de defesa, intime-se o Reqquerente, na pessoa de seu advogado para,
no prazo de cinco dias, dizer se pretende produzir alguma prova ou se deseja o julgamento antecipado da lide e, naquele caso,
especificar as provas que pretende produzir, indicando detalhadamente a necessidade e a partinência de sua produção. Após, com
ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Imperatriz(MA), 24 de abril de 2012 José Ribamar
Serra, Juiz de Direito." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 19 de Março de 2013.
Eu, Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, o fez digitar e assina de ordem do MM Juiz de
Direito, art.225, VII do CPC.
PROCESSO Nº: 9686-96.2007.8.10.0040
TIPO DE AÇÃO: Execucao P/ Titulo Extrajudicial
REQUERENTE: DENADAI IMPORTADORA E DISTRBUIDORA DE PNEUS LTDA
REQUERIDO: F. R. TUNING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Finalidade: Intimação do Advogado OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303, para tomar conhecimento da expedição de Edital de
Citação feito a parte requerida, bem como para providenciar a publicação do referido Edital. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu, Janete da Silva Gomes, digitei e André Alves Tavares
, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII do CPC.
André Alves Tavares
Secretário Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz José Ribamar Serra)
Juiz Titular da 3ª Vara Cível
INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 9969-46.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE(S) REQUERENTE(S): JOHNATAN PEREIRA SILVA
PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Finalidade: Intimação da parte requerente por seu advogado(a), Dr(a). Samira Valéria Davi da Costa - OAB/MA 6284 e do
advogado da parte requerida Dr(a). Celma Cristina Alves Barbosa Baiano - OAB/MA 5680 para para tomar conhecimento do laudo
às fls. 91 - 93. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013. Eu,
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Francisco P. da S. Júnior, digitei e André Alves Tavares, Secretário Judicial, assina de ordem do MM. Juiz de Direito, art.225, VII
do CPC.

Quarta Vara Cível de Imperatriz
Processo nº 0005755-12.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: SHEYLA YARA RIBEIRO DE BRITO
Advogados: DANIEL KENY VIEIRA DOURADO SANTOS ( OAB 8639 )
Réus: LUIZ CARLOS MENEZES PAZ
DECISÃO nº 13/03O MM. Juiz da 1º Vara de Família desta Comarca, se declarou incompetente para apreciar o presente feito.O
Ilustre Magistrado entende que a presente demanda trata-se de uma ação de obrigação de fazer e não de cumprimento de
sentença.É o relatório decido.Permissa venia, ouso discordar do entendimento esposado pelo colega Magistrado de que o
presente caso trata-se de obrigação de fazer.Primeiramente, não há mais execução autônoma da sentença, a partir das
modificações introduzidas no Código de Processo Civil, no que se refere a execução das decisões judiciais, este procedimento se
trata de um complemento do processo de conhecimento.Sobre a matéria, reza o artigo 575, inciso II, do Código de Processo Civil
que: "A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição;" E, ainda, prescreve o artigo 475 P, inciso II, do mesmo diploma legal que: "O cumprimento da sentença efetuar-se-á
perante: [...] II - o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição;".Desse modo, conforme preceitua a legislação
processual civil, o juízo prolator da sentença é o competente para a condução do pedido de cumprimento de sentença, razão pela
qual, inexiste motivo para que o feito tramite nesta Vara. Sendo assim, declaro-me incompetente para apreciar a matéria e, por
conseguinte, suscito o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 116, caput, do Código de Processo Civil, pelo que
determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão competente para dirimir o
presente conflito, e declarar competente a 1º Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA.Intimem-se. Oficie-se.Imperatriz/MA,
13 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 93906
Processo nº 0011007-93.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
Autor: CLENIR MONTEIRO BRAGA
Advogados: MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 )
Cuida-se de Ação de Alvará Judicial, proposta por CLENIR MONTEIRO BRAGA, objetivando o levantamento dos valores
depositados na Caixa Econômica Federal, referente ao saldo do PIS, de titularidade de ADAILES ALVES BRAGA, seu falecido
esposo. Com efeito, observa-se que o falecido deixou mais três filhos, conforme se denota em sua certidão de óbito (fl. 12) e, não
obstante esse fato, a presente ação foi proposta apenas pela requerente, quando evidente que o pedido abrange direito
sucessório, e ainda, envolve interesse dos demais herdeiros, a quem também devem ser pagos os valores eventualmente
existentes.Desse modo, a competência para apreciação do presente feito é afeta a uma das Varas de Família, não subsistindo
razão ou motivo para que o feito tramite nesta vara, uma vez que foge da alçada deste juízo o conhecimento da matéria.Diante
disso, e por reconhecer a incompetência desta 4ª Vara Cível para julgar o presente feito, DECLINO da COMPETÊNCIA e
determino a remessa destes autos à uma das Varas de Família desta cidade e Comarca de Imperatriz.Proceda-se as anotações
pertinentes na Secretaria de Distribuição.Cumpra-se. A presente decisão serve como mandado, carta e/ou ofício, para o
cumprimento do preceito nela contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 22 de fevereiro de
2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC Resp: 97576
Processo nº 0000023-16.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: ERCILIA ROSA DE LIMA LOGRADO
Advogados: ANTONIO RODRIGUES SEREJO ( OAB/SP 154103 )
DESPACHO Nº 52R. H.Designo o dia 04 de junho de 2013, às 09:20h, para realização de audiência INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO.Intimem-se, advertindo-se a parte autora que deverá comparecer acompanhada de duas testemunhas que tenham
conhecimento dos fatos relatados na petição inicial.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade
processual aqui implantado. Imperatriz-MA, 7 de fevereiro de 2013.Iris Danielle de Araújo Santos. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000219-83.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ERIVALDO PEREIRA LIMA
Advogados: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR ( OAB 6796 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 61/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 09:00H para
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audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 6 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0000258-80.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: EUNICE DA ROCHA SOBRINHO
Advogados: ROBERTA SETUBA BARROS (OAB 8866 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 63/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 09:20H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 6 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0000301-17.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 25/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 10:40H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000316-83.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MARIVANIA BATISTA AGUIAR
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 22/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 10:10H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000322-90.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ARMANDO SOUSA BARBOSA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA OAB/MA 6284
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 27/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 10:50H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000341-96.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JERFERSON SILVA PEREIRA
Advogado: SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA OAB/MA 6284
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 21/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 10:00H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
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Processo nº 0000342-81.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: SALVADOR LARANJEIRA DE LIMA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA OAB/MA 6284
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 19/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 09:40H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000386-03.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSELIO ALMEIDA DE CERQUEIRA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 20/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 09:50H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0000439-81.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ALUIZIO RIBEIRO DA CRUZ
Advogados: DAVIO SOCRATES DE SOUSA NASCIMENTO ( OAB/MA 7082 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 69/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 10:20H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 6 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000555-87.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MILTO BERNADO DA SILVA
Advogados: MARCOS VENICIUS DA SILVA OAB/MA 10099
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 67/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 10:00H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 6 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000721-22.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: GONÇALO GOMES
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 30/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 09:00H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013. IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000899-68.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ANTONIA GEOMEZIA NEGREIROS MENDES DA COSTA e FERNANDO GOMES DA COSTA
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES OAB/MA 10100
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DESPACHO Nº 64/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 09:30H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 06 de MARÇO de 2013Iris Danielle de Araújo SantosJuíza de Direito.
Processo nº 0000955-04.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CLARICE NASCIMENTO CRUZ
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA OAB/MA 6284
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 15/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da justiça.Designo o dia 17 de junho de 2013, às 09:00h para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 05 de março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-Juíza de Direito.
Processo nº 0000956-86.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MARIA NILCE MARTINS
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 16/03R. H.Defiro o pedido de gratuitade da justiça.Designo o dia 17 de junho de 2013, às 09:10h para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 18 de fevereiro de 2013. IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0000958-56.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ANTONIO AUGUSTO ARAUJO BRITO
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 17/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 de junho de 2013, às 09:20h, para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 05 de março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0000968-03.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSÉ DIONES DA SILVA LINHARES
Advogados: SIDNEY ROBSON BARROS COSTA ( OAB 6256 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 66/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 09:50h,A
para audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 06 de março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0001337-31.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248 )
Réus: SEVERINO SOUSA VALE
Tratam-se

de

Embargos

Declaratórios

opostos,

intempestivamente,

por

AYMORÉ

CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E
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INVESTIMENTO S/A, contra a decisão deste juízo que não recebeu o recurso de apelação interposto pela demandante, por serem
intempestivos.Ocorre que, persistindo no mesmo erro, a requerente opôs embargos declaratórios, visando atribuir efeito
modificativo à decisão em comento, utilizando-se de sistema de transmissão de dados, através do qual protocolizou os aclaratórios
(via fax) no dia 23.04.2012, contudo, os originais só foram distribuídos no dia 08.05.2012, o que evidencia, portanto, a sua
intempestividade.Registre-se, por oportuno, que o embargante possuía o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos originais,
a partir do término do prazo para oposição dos embargos (art. 2º, da Lei 9.800/99), e, ainda assim, deixou escoar o prazo
estabelecido em lei.Logo, sendo a ratificação da petição protocolada condição necessária para o conhecimento do recurso, e não
tendo sido atendidas as exigências legais, inviável o seu conhecimento.Dessa forma, deixo de conhecer os Embargos de
Declaração, ante a sua intempestividade.Intime-se a parte autora da presente decisão e, cumpra-se a sentença.A presente decisão
serve como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nela contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui
implantado.Imperatriz-MA, 12 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC
Resp: 97576
Processo nº 0001480-83.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Advogados: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JÚNIOR ( OAB/MA 6796 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Analisando os autos, observo que a parte autora requereu o pedido de assistência judiciária gratuita, porém, deixou de juntar nos
autos a declaração de hipossuficiência, bem como não juntou documentos que comprovem seu estado de pobreza, consoante a
Lei 1060/50.Desse modo, determino a intimação da parte requerente, por seu patrono, para que, no prazo legal de 10 (dez)
dias, junte os documentos acima mencionados, sob pena de indeferimento da exordial.Serve o presente como mandado/ofício, em
respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado. Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013Iris Danielle de Araujo
SantosJuiz de DireitoTitular da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0001517-13.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e VALE S/A
Advogados: GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 152477 )
Réus: ANTONIO SOUSA e JOSÉ PEDRO SENA e MARIA DE JESUS SOUZA e SILVIO SOUSA
Analisando o contexto dos autos, verifico que apenas o DR.ANDRÉ ROCHA VIEIRA DE BRITO, OAB/BA 15.171, possui
habilitação nos autos, porém, o mesmo deixou de assinar a exordial, ficanco assim, impossibilitado de exercer suas prerrogativas
como patrono da parte.Ressalta-se ainda, que o valor atribuído a causa não corresponde ao proveito econômico tirado pela posse
do imóvel, bem como o valor da presente demanda deve ser estimado de acordo com o valor constante na escritura de compra e
venda do imóvel onde eclodiu o conflito.Acerca do tema tem-se a seguinte jurisprudência:É razoavel que o valor da causa em
questão possessória assente-se no valor constante na escritura de compra e venda do imóvel onde eclodiu o conflito. (AI 2622-89
"t", 2Âª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÃ"NIO CÃ’NDIA, in DJMS 2787, 17.4.90. p. 5). Dessa forma, intime-se o requerente para
no prazo de 10 (dias), sanar a divergência existente entre o valor atribuído à causa e o correspondente à redução pretendida, e
promover a complementação do valor das custas processuais, sob pena de extinção do feito na forma do art. 267, III, do CPC, bem
como no mesmo prazo, assinar a exordial ou regularizar a representação dos demais subscritores, segundo inteligência do art. 36
do CPC, sob pena de indeferimento da exordial.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013 Iris Danielle de Araujo SantosJuíza de Direito
da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0001802-06.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSE FRANCISCO MIRANDA DO NASCIMENTO
Advogados: CARLOS RANGEL BANDEIRA BARROS ( OAB 7080 )
Réus: LIDER SEGURADORA DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 135/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 10:50H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Considerando a notícia de existência de fraudes nas ações de cobrança de seguro obrigatório-DPVAT,
determino seja oficiado ao IML para dizer da autenticidade do Exame de Corpor de Delito constante nos autos.Considerando ainda
que é entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a indenização devida deverá ser paga
proporcionalmente ao grau de invalidez suportado pela vítima do evento, determino seja o requerente intimado a submeter-se a
Exame de Corpo de Delito complementar para que o IML informe o grau de incapacidade a que o requerente se encontra conforme
disposto na Lei 11.945/2009 e seus anexos, devendo o laudo ser juntado aos autos até a data da audiência designada.Serve o
presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado. Intimem-se.Imperatriz-MA, 13 de
Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 662 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Processo nº 0001807-28.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: FRANCISCO ANDRE COSTA SILVA
Advogados: CARLOS RANGEL BANDEIRA BARROS ( OAB/MA 7080 )
Réus: LIDER SEGURADORA DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 134/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 05 DE AGOSTO DE 2013, às 10:40H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Considerando a notícia de existência de fraudes nas ações de cobrança de seguro obrigatório-DPVAT,
determino seja oficiado ao IML para dizer da autenticidade do Exame de Corpor de Delito constante nos autos.Considerando ainda
que é entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a indenização devida deverá ser paga
proporcionalmente ao grau de invalidez suportado pela vítima do evento, determino seja o requerente intimado a submeter-se a
Exame de Corpo de Delito complementar para que o IML informe o grau de incapacidade a que o requerente se encontra conforme
disposto na Lei 11.945/2009 e seus anexos, devendo o laudo ser juntado aos autos até a data da audiência designada.Serve o
presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado. Intimem-se.Imperatriz-MA, 13 de
Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0004338-24.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ROZENDO ELESBAO FRANCA SOBRINHO
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADV. RÉGIS GONDIN PEIXOTO (OAB/MA 9357A)
Em detida análise dos autos, este juízo ao proceder o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso constatou que a
apelação de fls. 70/80 não se fez acompanhar do comprovante original do recolhimento do preparo (fl. 81), recaindo-lhe, assim, a
deserção, a teor do que dispõe o art. 511, do CPC, verbis:"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção."Desse modo, em conformidade com o dispositivo supracitado, verifica-se que o recolhimento do preparo deve ser
comprovado por ocasião da interposição do recurso, sendo, pois, inaceitável que a comprovação do pagamento seja feita em
momento posterior à interposição do reclamo, ainda que realizada dentro do prazo legal.Ademais, a fim de consubstanciar o
entendimento firmado quanto à matéria, é válido mencionar parte do julgado da Apelação Cível nº 027038/2001, da relatoria do
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2011:"[...]In casu, quando da interposição do recurso, o apelante não cuidou de
apresentar o original do documento que lhe comprova o preparo (fl. 169), colacionando aos autos referido documento apenas
posteriormente à interposição (fl. 174), atraindo, assim, a deserção. Afinal, a mera apresentação de cópia (xerox) do recolhimento
do preparo, como se infere da fl. 169 destes autos, torna-o irregular e impede o acesso recursal, por carecer de serventia para
efeitos de comprovar a regularidade do pagamento das custas recursais. Por oportuno, nem se fale em presunção de lealdade
processual, que deveria induzir o julgador à correção do preparo demonstrado via cópia reprográfica, sobretudo porque não verifico
na espécie a ocorrência de justo impedimento apto a justificar a inescusável inércia na colação das guias originais do comprovante
do preparo quando da interposição do recurso. Tampouco se afirme hábil a comprovar a correção a declaração de autenticidade,
firmada pelo advogado, com fundamento no art. 365, IV, do CPC. É que, conforme bem prescreve o mencionado dispositivo legal,
apenas as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial fazem a mesma prova que os originais, se declaradas
autênticas pelo advogado, se não lhes for impugnada a autenticidade. Litteris:Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:[...]
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.In casu, o comprovante do preparo não se afigura peça
componente do processo originário, mas de emissão exclusiva para instruir o recurso de apelação, não sendo razoável, pois,
aceitar-lhe tão-somente a cópia reprográfica."De igual modo, seguem os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Maranhão:PROCESSO CIVIL. ART. 511 CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. JUNTADA DE XEROX DO BOLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE O PAGAMENTO DO PREPARO É RELATIVO AO APELO EM ANÁLISE.
APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.I - A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o
recurso não poderá ser conhecido.II - Apelo não conhecido. (TJMA, Apelação Cível nº 032306-2008 (83.080/2009), 2ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j. 07.07.2009, unânime, DJe 24.07.2009).[...]1. Impõe-se a
declaração de deserção ante a falta das guias originais do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. 2. Recurso
que não é conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 10513 (83.425/2009), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j.
14.07.2009, unânime, DJe 03.08.2009).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELO EM TESTILHA NA XEROX CARREADA AOS AUTOS. ART.
511 DO CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO.I - A ausência ou irregularidade
no preparo tem como corolário o fenômeno da preclusão, aplicando-se ao recorrente, por imposição legal do art. 511, caput, do
CPC, a pena de deserção.II - Apelo não conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 024000/2009 (90.506/2010), 4ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Jaime Ferreira de Araújo. j. 20.04.2010, unânime, DJe 28.04.2010).Com esse fundamento, deixo de receber o recurso
de apelação, por julgá-lo deserto.Intimem-se e cumpra-se a sentença.O presente despacho serve como mandado, carta e/ou
ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 11 de
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Processo nº 0004784-27.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADV. HERBERTH GUIMARÃES S. SOBRINHO (OAB/MA 9493A) e DINA CLÁUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES (OAB/MA
11.143A)
Em detida análise dos autos, este juízo ao proceder o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso constatou que a
apelação de fls. 64/78 não se fez acompanhar do comprovante original do recolhimento do preparo (fl. 79), recaindo-lhe, assim, a
deserção, a teor do que dispõe o art. 511, do CPC, verbis:"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção."Desse modo, em conformidade com o dispositivo supracitado, verifica-se que o recolhimento do preparo deve ser
comprovado por ocasião da interposição do recurso, sendo, pois, inaceitável que a comprovação do pagamento seja feita em
momento posterior à interposição do reclamo, ainda que realizada dentro do prazo legal.Ademais, a fim de consubstanciar o
entendimento firmado quanto à matéria, é válido mencionar parte do julgado da Apelação Cível nº 027038/2001, da relatoria do
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2011:"[...]In casu, quando da interposição do recurso, o apelante não cuidou de
apresentar o original do documento que lhe comprova o preparo (fl. 169), colacionando aos autos referido documento apenas
posteriormente à interposição (fl. 174), atraindo, assim, a deserção. Afinal, a mera apresentação de cópia (xerox) do recolhimento
do preparo, como se infere da fl. 169 destes autos, torna-o irregular e impede o acesso recursal, por carecer de serventia para
efeitos de comprovar a regularidade do pagamento das custas recursais. Por oportuno, nem se fale em presunção de lealdade
processual, que deveria induzir o julgador à correção do preparo demonstrado via cópia reprográfica, sobretudo porque não verifico
na espécie a ocorrência de justo impedimento apto a justificar a inescusável inércia na colação das guias originais do comprovante
do preparo quando da interposição do recurso. Tampouco se afirme hábil a comprovar a correção a declaração de autenticidade,
firmada pelo advogado, com fundamento no art. 365, IV, do CPC. É que, conforme bem prescreve o mencionado dispositivo legal,
apenas as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial fazem a mesma prova que os originais, se declaradas
autênticas pelo advogado, se não lhes for impugnada a autenticidade. Litteris:Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:[...]
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.In casu, o comprovante do preparo não se afigura peça
componente do processo originário, mas de emissão exclusiva para instruir o recurso de apelação, não sendo razoável, pois,
aceitar-lhe tão-somente a cópia reprográfica."De igual modo, seguem os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Maranhão:PROCESSO CIVIL. ART. 511 CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. JUNTADA DE XEROX DO BOLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE O PAGAMENTO DO PREPARO É RELATIVO AO APELO EM ANÁLISE.
APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.I - A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o
recurso não poderá ser conhecido.II - Apelo não conhecido. (TJMA, Apelação Cível nº 032306-2008 (83.080/2009), 2ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j. 07.07.2009, unânime, DJe 24.07.2009).[...]1. Impõe-se a
declaração de deserção ante a falta das guias originais do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. 2. Recurso
que não é conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 10513 (83.425/2009), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j.
14.07.2009, unânime, DJe 03.08.2009).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELO EM TESTILHA NA XEROX CARREADA AOS AUTOS. ART.
511 DO CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO.I - A ausência ou irregularidade
no preparo tem como corolário o fenômeno da preclusão, aplicando-se ao recorrente, por imposição legal do art. 511, caput, do
CPC, a pena de deserção.II - Apelo não conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 024000/2009 (90.506/2010), 4ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Jaime Ferreira de Araújo. j. 20.04.2010, unânime, DJe 28.04.2010).Com esse fundamento, deixo de receber o recurso
de apelação, por julgá-lo deserto.Intimem-se e cumpra-se a sentença.O presente despacho serve como mandado, carta e/ou
ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 11 de
março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0004993-93.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JAILTON PEREIRA SILVA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Advogados: DINA CLAUDIA REIS P. SOARES ( OAB 11143A )
Em detida análise dos autos, este juízo ao proceder o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso constatou que a
apelação de fls. 63/72 não se fez acompanhar do comprovante original do recolhimento do preparo (fl. 73), recaindo-lhe, assim, a
deserção, a teor do que dispõe o art. 511, do CPC, verbis:"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção."Desse modo, em conformidade com o dispositivo supracitado, verifica-se que o recolhimento do preparo deve ser
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comprovado por ocasião da interposição do recurso, sendo, pois, inaceitável que a comprovação do pagamento seja feita em
momento posterior à interposição do reclamo, ainda que realizada dentro do prazo legal.Ademais, a fim de consubstanciar o
entendimento firmado quanto à matéria, é válido mencionar parte do julgado da Apelação Cível nº 027038/2001, da relatoria do
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2011:"[...]In casu, quando da interposição do recurso, o apelante não cuidou de
apresentar o original do documento que lhe comprova o preparo (fl. 169), colacionando aos autos referido documento apenas
posteriormente à interposição (fl. 174), atraindo, assim, a deserção. Afinal, a mera apresentação de cópia (xerox) do recolhimento
do preparo, como se infere da fl. 169 destes autos, torna-o irregular e impede o acesso recursal, por carecer de serventia para
efeitos de comprovar a regularidade do pagamento das custas recursais. Por oportuno, nem se fale em presunção de lealdade
processual, que deveria induzir o julgador à correção do preparo demonstrado via cópia reprográfica, sobretudo porque não verifico
na espécie a ocorrência de justo impedimento apto a justificar a inescusável inércia na colação das guias originais do comprovante
do preparo quando da interposição do recurso. Tampouco se afirme hábil a comprovar a correção a declaração de autenticidade,
firmada pelo advogado, com fundamento no art. 365, IV, do CPC. É que, conforme bem prescreve o mencionado dispositivo legal,
apenas as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial fazem a mesma prova que os originais, se declaradas
autênticas pelo advogado, se não lhes for impugnada a autenticidade. Litteris:Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:[...]
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.In casu, o comprovante do preparo não se afigura peça
componente do processo originário, mas de emissão exclusiva para instruir o recurso de apelação, não sendo razoável, pois,
aceitar-lhe tão-somente a cópia reprográfica."De igual modo, seguem os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Maranhão:PROCESSO CIVIL. ART. 511 CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. JUNTADA DE XEROX DO BOLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE O PAGAMENTO DO PREPARO É RELATIVO AO APELO EM ANÁLISE.
APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.I - A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o
recurso não poderá ser conhecido.II - Apelo não conhecido. (TJMA, Apelação Cível nº 032306-2008 (83.080/2009), 2ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j. 07.07.2009, unânime, DJe 24.07.2009).[...]1. Impõe-se a
declaração de deserção ante a falta das guias originais do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. 2. Recurso
que não é conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 10513 (83.425/2009), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j.
14.07.2009, unânime, DJe 03.08.2009).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELO EM TESTILHA NA XEROX CARREADA AOS AUTOS. ART.
511 DO CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO.I - A ausência ou irregularidade
no preparo tem como corolário o fenômeno da preclusão, aplicando-se ao recorrente, por imposição legal do art. 511, caput, do
CPC, a pena de deserção.II - Apelo não conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 024000/2009 (90.506/2010), 4ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Jaime Ferreira de Araújo. j. 20.04.2010, unânime, DJe 28.04.2010).Com esse fundamento, deixo de receber o recurso
de apelação, por julgá-lo deserto.Intimem-se e cumpra-se a sentença.O presente despacho serve como mandado, carta e/ou
ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 08 de
março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0004994-78.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ROBSON FEITOSA DE MORAIS
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADV. RÉGIS GONDIM PEIXOTO (OAB/MA 9357A)
Em detida análise dos autos, este juízo ao proceder o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso constatou que a
apelação de fls. 68/77 não se fez acompanhar do comprovante original do recolhimento do preparo (fl. 78), recaindo-lhe, assim, a
deserção, a teor do que dispõe o art. 511, do CPC, verbis:"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção."Desse modo, em conformidade com o dispositivo supracitado, verifica-se que o recolhimento do preparo deve ser
comprovado por ocasião da interposição do recurso, sendo, pois, inaceitável que a comprovação do pagamento seja feita em
momento posterior à interposição do reclamo, ainda que realizada dentro do prazo legal.Ademais, a fim de consubstanciar o
entendimento firmado quanto à matéria, é válido mencionar parte do julgado da Apelação Cível nº 027038/2001, da relatoria do
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2011:"[...]In casu, quando da interposição do recurso, o apelante não cuidou de
apresentar o original do documento que lhe comprova o preparo (fl. 169), colacionando aos autos referido documento apenas
posteriormente à interposição (fl. 174), atraindo, assim, a deserção. Afinal, a mera apresentação de cópia (xerox) do recolhimento
do preparo, como se infere da fl. 169 destes autos, torna-o irregular e impede o acesso recursal, por carecer de serventia para
efeitos de comprovar a regularidade do pagamento das custas recursais. Por oportuno, nem se fale em presunção de lealdade
processual, que deveria induzir o julgador à correção do preparo demonstrado via cópia reprográfica, sobretudo porque não verifico
na espécie a ocorrência de justo impedimento apto a justificar a inescusável inércia na colação das guias originais do comprovante
do preparo quando da interposição do recurso. Tampouco se afirme hábil a comprovar a correção a declaração de autenticidade,
firmada pelo advogado, com fundamento no art. 365, IV, do CPC. É que, conforme bem prescreve o mencionado dispositivo legal,
apenas as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial fazem a mesma prova que os originais, se declaradas
autênticas pelo advogado, se não lhes for impugnada a autenticidade. Litteris:Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:[...]
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.In casu, o comprovante do preparo não se afigura peça
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componente do processo originário, mas de emissão exclusiva para instruir o recurso de apelação, não sendo razoável, pois,
aceitar-lhe tão-somente a cópia reprográfica."De igual modo, seguem os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Maranhão:PROCESSO CIVIL. ART. 511 CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. JUNTADA DE XEROX DO BOLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE O PAGAMENTO DO PREPARO É RELATIVO AO APELO EM ANÁLISE.
APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.I - A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o
recurso não poderá ser conhecido.II - Apelo não conhecido. (TJMA, Apelação Cível nº 032306-2008 (83.080/2009), 2ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j. 07.07.2009, unânime, DJe 24.07.2009).[...]1. Impõe-se a
declaração de deserção ante a falta das guias originais do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. 2. Recurso
que não é conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 10513 (83.425/2009), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j.
14.07.2009, unânime, DJe 03.08.2009).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELO EM TESTILHA NA XEROX CARREADA AOS AUTOS. ART.
511 DO CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO.I - A ausência ou irregularidade
no preparo tem como corolário o fenômeno da preclusão, aplicando-se ao recorrente, por imposição legal do art. 511, caput, do
CPC, a pena de deserção.II - Apelo não conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 024000/2009 (90.506/2010), 4ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Jaime Ferreira de Araújo. j. 20.04.2010, unânime, DJe 28.04.2010).Com esse fundamento, deixo de receber o recurso
de apelação, por julgá-lo deserto.Intimem-se e cumpra-se a sentença.O presente despacho serve como mandado, carta e/ou
ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 11 de
março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0005416-53.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADV. DINA CLÁUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES (OAB/MA 11.143A)
Em detida análise dos autos, este juízo ao proceder o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso constatou que a
apelação de fls. 58/67 não se fez acompanhar do comprovante original do recolhimento do preparo (fl. 68), recaindo-lhe, assim, a
deserção, a teor do que dispõe o art. 511, do CPC, verbis:"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção."Desse modo, em conformidade com o dispositivo supracitado, verifica-se que o recolhimento do preparo deve ser
comprovado por ocasião da interposição do recurso, sendo, pois, inaceitável que a comprovação do pagamento seja feita em
momento posterior à interposição do reclamo, ainda que realizada dentro do prazo legal.Ademais, a fim de consubstanciar o
entendimento firmado quanto à matéria, é válido mencionar parte do julgado da Apelação Cível nº 027038/2001, da relatoria do
Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2011:"[...]In casu, quando da interposição do recurso, o apelante não cuidou de
apresentar o original do documento que lhe comprova o preparo (fl. 169), colacionando aos autos referido documento apenas
posteriormente à interposição (fl. 174), atraindo, assim, a deserção. Afinal, a mera apresentação de cópia (xerox) do recolhimento
do preparo, como se infere da fl. 169 destes autos, torna-o irregular e impede o acesso recursal, por carecer de serventia para
efeitos de comprovar a regularidade do pagamento das custas recursais. Por oportuno, nem se fale em presunção de lealdade
processual, que deveria induzir o julgador à correção do preparo demonstrado via cópia reprográfica, sobretudo porque não verifico
na espécie a ocorrência de justo impedimento apto a justificar a inescusável inércia na colação das guias originais do comprovante
do preparo quando da interposição do recurso. Tampouco se afirme hábil a comprovar a correção a declaração de autenticidade,
firmada pelo advogado, com fundamento no art. 365, IV, do CPC. É que, conforme bem prescreve o mencionado dispositivo legal,
apenas as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial fazem a mesma prova que os originais, se declaradas
autênticas pelo advogado, se não lhes for impugnada a autenticidade. Litteris:Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:[...]
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.In casu, o comprovante do preparo não se afigura peça
componente do processo originário, mas de emissão exclusiva para instruir o recurso de apelação, não sendo razoável, pois,
aceitar-lhe tão-somente a cópia reprográfica."De igual modo, seguem os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Maranhão:PROCESSO CIVIL. ART. 511 CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. JUNTADA DE XEROX DO BOLETO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE O PAGAMENTO DO PREPARO É RELATIVO AO APELO EM ANÁLISE.
APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.I - A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o
recurso não poderá ser conhecido.II - Apelo não conhecido. (TJMA, Apelação Cível nº 032306-2008 (83.080/2009), 2ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j. 07.07.2009, unânime, DJe 24.07.2009).[...]1. Impõe-se a
declaração de deserção ante a falta das guias originais do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. 2. Recurso
que não é conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 10513 (83.425/2009), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j.
14.07.2009, unânime, DJe 03.08.2009).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELO EM TESTILHA NA XEROX CARREADA AOS AUTOS. ART.
511 DO CPC. REGRA DO PREPARO IMEDIATO. APLICABILIDADE DA PENA DE DESERÇÃO.I - A ausência ou irregularidade
no preparo tem como corolário o fenômeno da preclusão, aplicando-se ao recorrente, por imposição legal do art. 511, caput, do
CPC, a pena de deserção.II - Apelo não conhecido.(TJMA, Apelação Cível nº 024000/2009 (90.506/2010), 4ª Câmara Cível do
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TJMA, Rel. Jaime Ferreira de Araújo. j. 20.04.2010, unânime, DJe 28.04.2010).Com esse fundamento, deixo de receber o recurso
de apelação, por julgá-lo deserto.Intimem-se e cumpra-se a sentença.O presente despacho serve como mandado, carta e/ou
ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 11 de
março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 97576
Processo nº 0006085-43.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: CARMEM LÚCIA ALVES DA SILVA
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: B.V. FINANCEIRA S.A. C.F.I
Advogados: CELSO MARCON ( OAB 8104A )
Recebo os recursos de apelação de fls. 248/258 e fls. 268/278, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intimem-se
os apelados recíprocos para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo,
com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O
presente despacho serve como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio
da celeridade aqui implantado.Imperatriz-MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª
Vara CívelTPC Resp: 97576
Processo nº 0006130-13.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOÃO BATISTA COSTA MATOS
Advogados: JOSE RIBAMAR MADEIRA ( OAB 3385 )
Réus: ORENILSON DO NASCIMENTO LOIOLA
DESPACHO Nº _________R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 14 de junho de 2013, às 09:20h, para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 05 de março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0006348-41.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JUCIANO FIGUEREDO DOS SANTOS
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: BANCO FIAT S.A
Advogados: JOSÉ MARTINS ( OAB/GO 26699 )
Recebo o recurso de apelação de fls. 93/104, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intime-se o(a) apelado(a)
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem resposta,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O presente despacho serve
como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui
implantado.Imperatriz/MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC
Resp: 97576
Processo nº 0006428-05.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO EVERTON CAVALCANTE QUEIROZ
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: BANCO ITAUCARD S/A
Advogados: IVAN WAGNER MELO DINIZ ( OAB 8190 )
Recebo o recurso de apelação de fls. 98/108, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intime-se o(a) apelado(a)
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem resposta,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O presente despacho serve
como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui
implantado.Imperatriz/MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC
Resp: 97576
Processo nº 0006901-25.2011.8.10.0040
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BV FINANCEIRA S/A CFI
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Analisando o requerimento de fl. 48, cumpre registrar, a princípio, que o fato do escritório dos advogados que representam os
interesses da parte autora se encontrar sediado em cidade diversa, não deve constituir óbice, ou, mesmo inércia da parte em
diligenciar para o regular seguimento do feito, sobretudo, quando não se evidencia maiores esforços para esse mister.Dessa
forma, por considerar prazo razoável, sobretudo, em razão do tempo em que os autos se encontram aguardando manifestação do
interessado, concedo o prazo de apenas 05 (cinco) dias para manifestação, por ser suficiente.Transcorrido o prazo acima, a
autora deverá promover os atos necessários para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.Intime-se.O presente
despacho serve como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da
celeridade aqui implantado.Imperatriz-MA, 12 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara
CívelTPC Resp: 97576
Processo nº 0008308-32.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FRANCISCO TÁSSIO SILVA MAGALHÃES
Advogados: JANYR ARAUJO REIS OAB/MA 7633
Réus: CARMELITA SILVA DOS SANTOS MILHOMEM
Advogados: ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/MA 7945
DESPACHO Nº07/03R. H.Diante da faculdade que tem o juiz de a qualquer fase do processo tentar conciliar as partes e tendo em
vista tratar-se a presente ação de direito disponível, portanto admitindo a transação entre as partes, em conformidade com o
disposto no artigo 331 do CPC, designo o dia 10 DE JUNHO DE 2013, às 09:20H para realização de audiência de conciliação,
e se for o caso, proceder o saneamento do processo conforme preceitua o art. 331, § 2º do CPC.Intimem-se na pessoa de seus
advogados, advertindo-se às partes que deverão comparecer pessoalmente ou poderão se fazer representar por procurador ou
preposto com poderes para transigir.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui
implantado. Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0008603-69.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogados: PAULO THIAGO FERNANDES DIAS OAB/MA 7064
Réus: BANCO BONSUCESSO S.A
Advogados: MANUELA SARMENTO OAB/MA 18454 e JAIR JOSÉ SOUSA FONSECA OAB/MA 7276-A
DESPACHO Nº08/03R. H.Diante da faculdade que tem o juiz de a qualquer fase do processo tentar conciliar as partes e tendo em
vista tratar-se a presente ação de direito disponível, portanto admitindo a transação entre as partes, em conformidade com o
disposto no artigo 331 do CPC, designo o dia 10 DE JUNHO DE 2013, às 09:40H para realização de audiência de conciliação,
e se for o caso, proceder o saneamento do processo conforme preceitua o art. 331, § 2º do CPC.Intimem-se na pessoa de seus
advogados, advertindo-se às partes que deverão comparecer pessoalmente ou poderão se fazer representar por procurador ou
preposto com poderes para transigir.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui
implantado. Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0008867-23.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: HELMITON LOBÃO ALENCAR
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: BANCO HONDA S/A
Recebo o recurso de apelação de fls. 189/216, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intime-se o(a) apelado(a)
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem resposta,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O presente despacho serve
como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui
implantado.Imperatriz/MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC
Resp: 97576
Processo nº 0008901-95.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA RAIMUNDA BARROS SILVA
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: BANCO ITAUCARD S/A
adv. IVAN WAGNER MELO DINIZ (OAB 8190)
Recebo o recurso de apelação de fls. 182/193, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intime-se o(a) apelado(a)
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem resposta,
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remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O presente despacho serve
como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui
implantado.Imperatriz/MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª Vara CívelTPC
Resp: 97576
Processo nº 0009319-33.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Autor: RAIMUNDA MARIA CONCEIÇÃO SILVA
Advogados: RAMON RODRIGUES DOMINICIES (OAB/MA MA 10100)
Réus: BANCO PANAMERICANO
ADV. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB/MA 8784 A)
Recebo os recursos de apelação de fls. 196/207 e fls. 212/217, em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC).Intimem-se
os apelados recíprocos para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso do prazo,
com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com os cumprimentos deste juízo.O
presente despacho serve como mandado, carta e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio
da celeridade aqui implantado.Imperatriz-MA, 11 de março de 2013.IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJuíza de Direito da 4ª
Vara CívelTPC Resp: 97576
Processo nº 0011466-95.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: CARLITO LOPES DE SOUSA
Advogados: TERENCIO ALVES GUIDA LIMA ( OAB 11485 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 56/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 10:40H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 6 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0011507-62.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ANTONIO JOSÉ SILVA SOUSA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA OAB/MA 6284
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 35/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 09:40H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0011536-15.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: ROBSON OLIVEIRA SILVA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 36/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 09:50H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013. IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS. JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0011541-37.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: MARIA ROSILENE ARAUJO DE SOUSA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 33/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 09:30H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
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Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0011611-54.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: EDNA PIRES MONTEIRO
Advogados: SILVIO AUGUSTO GOMES COSTA ( OAB/MA 4091 )
Réus: ESTEVÃO AMARAL
DESPACHO Nº 25 Analisando os autos, não vislumbro os requisitos contidos no art. 927, do CPC, prescindíveis para concessão
da liminar requerida, razão pela qual, DESIGNO o dia 17 de maio de 2013, às 09:30h, para realização da audiência de
JUSTIFICAÇÃO DE POSSE, devendo o autor comparecer devidamente acompanhado de suas testemunhas, independentemente
de intimação. Intimem-se. Cite-se o réu, através de edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se os requisitos do art. 232, do
CPC, para comparecer à audiência ora designada, cientificando-lhe de que o prazo para contestar, contar-se à da intimação do
despacho que deferir ou não a medida liminar (parágrafo único, art. 930, CPC). O presente despacho serve como mandado, carta
e/ou ofício, para o cumprimento do preceito nele contido, em atenção ao princípio da celeridade aqui implantado.Imperatriz/MA, 06
de fevereiro de 2013Iris Danielle de Araújo SantosJuíza de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 93906
Processo nº 0011651-36.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: EBSON ALVES DA SILVA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
DESPACHO Nº 37/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 24 DE JUNHO DE 2013, às 10:00H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906
Processo nº 0011697-25.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: ANTONIA DE ALMEIDA FERREIRA
Advogados: ANTONIO RODRIGUES SEREJO OAB/SP 154.103
DESPACHO Nº 59R. H.Designo o dia 04 DE JUNHO DE 2013, às 09:00H, para realização de audiência INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO.Intimem-se, advertindo-se a parte autora que deverá comparecer acompanhada de duas testemunhas que tenham
conhecimento dos fatos relatados na petição inicial.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade
processual aqui implantado. Imperatriz-MA, 7 de fevereiro de 2013.Iris Danielle de Araújo Santos-JUÍZA DE DIREITO.
Processo nº 0011753-58.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EDILSON MARIANO DE MOURA
Advogados: SAMIRA VALÉRIA DAVI COSTA ( OAB 6284 )
Réus: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO Nº 29/03R. H.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça.Designo o dia 17 DE JUNHO DE 2013, às 11:00H para
audiência de conciliação.Conste do mandado de citação as advertências do art. 277, § 2º do Código de Processo Civil.
Acrescente-se ainda que, não obtida a conciliação o requerido deverá apresentar a resposta que desejar, na própria audiência, nos
termos do art. 278 do CPC.Serve o presente como mandado, em respeito ao princípio da celeridade processual aqui implantado.
Intimem-se.Imperatriz-MA, 5 de Março de 2013IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOSJUÍZA DE DIREITO Resp: 93906

Primeira Vara da Família de Imperatriz
Nº PROCESSO: 5424-30.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: SAMUEL KALLEB SILVA CUNHA, PATRÍCIA PEREIRA SILVA
ADVOGADO: Julyana Patricio de Almeida - Defensora Publica Estadual
PARTE REQUERIDA: EDERSON OLIVEIRA CUNHA
PRAZO: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO de EDERSON OLIVEIRA CUNHA, para querendo, em 03 (três) dias pague o seu débito alimentar, prove que já o fez ou
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justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, conforme art. 733 do CPC. Ciente que o prazo para contestação iniciará
a partir do vigésimo dia da publicação. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediuse o presente EDITAL com PRAZO 20 (vinte) DIAS, nos termos da petição inicial e despacho prolatado nos autos da Ação em
epígrafe.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013.
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial da 1ª Vara de Família
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10071-68.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: JOSEÍTA CAVALCANTE DE ARAÚJO
ADVOGADO: Rebeca Camacho Oliveira Araujo
PARTE REQUERIDA: RONIVALDO CARVALHO DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO de JOSEÍTA CAVALCANTE DE ARAÚJO, através de seu Advogado(s) DR. REBECA CAMACHO OLIVEIRA
ARAÚJO, para no prazo de 05(cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl.24, devendo na ocasião requerer o que entender
necessário, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 7 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1013-07.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alvará Judicial
PARTE REQUERENTE: MARIA JOSÉ NUNES FERREIRA MONARI
ADVOGADO: Beatriz Silva Lopes
INTIMAÇÃO de MARIA JOSÉ NUNES FERREIRA MONARI, através de seu Advogado(s) Dra. Maria Helena de Sousa Silva,
OAB/MA 4205 e/ou Dra. Beatriz Silva Lopes, OAB/MA 11433, para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, informando a
qualificação completa e o endereço atual dos irmãos do falecido, também herdeiros do mesmo, sob pena de indeferimento da
inicial.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10469-49.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: ISLÁVIA CARNEIRO TORRES, RAIMARA CARNEIRO CONCEIÇÃO
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: HILDEMAR DE MOURA TORRES
INTIMAÇÃO de RAIMARA CARNEIRO CONCEIÇÃO, através de seu Advogado(s) Dra. Léia Silva Santos, OAB/MA 4499, para
no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl. 45, devendo na ocasião informar o endereço atual e correto do
requerido, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10484-81.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: FRANCINEIDE DE SOUSA COELHO
ADVOGADO: Carmelitha Aguilar Carlos Pereira
PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS REIS COELHO
INTIMAÇÃO de FRANCINEIDE DE SOUSA COELHO, através de seu Advogado(s) DR. CARMELITHA AGUILAR CARLOS
PEREIRA, para no prazo de 10 (dez) dias emendar a inicial, providenciando a citação da parte requerida no endereço indicado
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Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10503-24.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: OTONI CARVALHO DE REZENDE FILHO
ADVOGADO: José Aparecido Machado
PARTE REQUERIDA: TERESA CRISTINA DE JESUS RIBEIRO MOTA
ADVOGADO: DR. VICTOR HUGO
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. José Aparecido Machado, OAB MA nº 4324 e Dr. VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA, Nº
9961(FACIMP), para comparecer em Audiência de Conciliação, designada para o dia 21/05/2013 às 10:45 horas, que será
realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10687-43.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: NEUMARA SILVA BARROSO
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
INTIMAÇÃO de NEUMARA SILVA BARROSO, através de seu Advogado(s) Dra. Léia Silva Santos, OAB/MA 4499, para no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, devendo na ocasião manifestar-se sobre
certidão de fls. 17/v, bem como informar o endereço atual e correto do requerido, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10768-89.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MELANY DE SOUSA COSTA, IASMIN DE SOUSA COSTA
ADVOGADO: Elisangela de Aquino Silva Moreira
PARTE REQUERIDA: ARISTIDES DIAS AGUIAR
INTIMAÇÃO de MELANY DE SOUSA COSTA, através de seu Advogado(s) DR. DANIEL KENY VIEIRA DOURADO SANTOS,
OAB/MA 8639, para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca da petição e comprovantes de pagamento de fls. 32/36.
Ciente que seu silêncio importará em confirmação do recebimento do débito em atraso.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10812-11.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: FRANCISCA OLIVEIRA
ADVOGADO: Marcelo Gilles Vieira da Silva
PARTE REQUERIDA: IVANILDO DA SILVA BARBOSA
INTIMAÇÃO de FRANCISCA OLIVEIRA, através de seu Advogado(s) Dr. Marcelo Gilles Vieira da Silva, OAB/MA 11773, para no
prazo de 15 (quinze) dias juntar procuração e sentença, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
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Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1083-24.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: POLYANA HORTÊNCIA DE SOUSA FERREIRA
ADVOGADO: Jairo Lima Batista
PARTE REQUERIDA: DJACIR SILVA PEREIRA
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Jairo Lima Batista, OAB MA nº 10274, para comparecer em Audiência de Conciliacao, designada
para o dia 21/05/2013 às 09:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10970-66.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Regulamentação de Visitas
PARTE REQUERENTE: BLAITINER DREIZER DE SOUSA
ADVOGADO: Denis Gaspar de Souza
PARTE REQUERIDA: FABIANE OLIVEIRA LIMA
INTIMAÇÃO de BLAITINER DREIZER DE SOUSA, através de seu Advogado(s) DR. DENIS GASPAR DE SOUZA, para no prazo
de 05 (cinco) dias informar a este Juízo o atual endereço da requerida, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 10970-66.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Regulamentação de Visitas
PARTE REQUERENTE: BLAITINER DREIZER DE SOUSA
ADVOGADO: Denis Gaspar de Souza
PARTE REQUERIDA: FABIANE OLIVEIRA LIMA
INTIMAÇÃO de BLAITINER DREIZER DE SOUSA, através de seu Advogado(s) DR. DENIS GASPAR DE SOUZA, para no prazo
de 05 (cinco) dias informar a este Juízo o atual endereço da requerida, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1114-44.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: ADA MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADO: Mariana Lucena Sousa Santos
PARTE REQUERIDA: JOSÉ SÉRGIO DE JESUS SALES
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Mariana Lucena Sousa Santos, OAB MA nº 11089, para comparecer em Audiência de
Conciliação, designada para o dia 21/05/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1213-14.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: FABIANA SOUSA LIMA DE PINHO
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ADVOGADA: Simone da Silva Ribeiro
PARTE REQUERIDA: CLEITON SILVA DE PINHO
INTIMAÇÃO da Advogada Dr(a). Simone da Silva Ribeiro, OAB / MA 9.015, para comparecer em Audiência de Conciliação,
designada para o dia 22/05/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1232-20.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Consensual
PARTE REQUERENTE: FRANCISCO REIS CAVALCANTE, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO: Rebeca Camacho Oliveira Araujo
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Rebeca Camacho Oliveira Araujo, OAB MA nº 15961(EMAJ/FEST),para comparecer em Audiência
de Rerratificação, designada para o dia 20/05/2013 às 11:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da
Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1326-65.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Averiguação de Paternidade
PARTE REQUERENTE: ELIZANGELA VIEIRA DAMASCENO
ADVOGADO: Victor Hugo Almeida Lima
PARTE REQUERIDA: MANOEL VIEIRA MARTINS
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Victor Hugo Almeida Lima, OAB 9961(FACIMP),para comparecer em Audiência de Conciliação,
designada para o dia 28/05/2013 às 09:45 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1338-79.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: MARIA EVANDA ARCANJO DOS SANTOS
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
PARTE REQUERIDA: RAFAEL LIMA SANTOS FILHO
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Paulo Dias de Carvalho Junior, OAB/MA 8351, FACIMP, para comparecer em Audiência
de Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 23/05/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª
Vara da Família.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO: 1371-69.2013.8.10.0040 (18932013)
CLASSE: Inventário
REQUERENTE: JANETE MARIA CARVALHO DOS SANTOS
INVENTARIDADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
INTIME-SE a Parte Requerente, JANETE MARIA CARVALHO DOS SANTOS, na pessoa de seu(sua) advogado(a), Radilson
Pereira de Castro (oab 11481-ma), para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar compromisso de Inventariante, e, no prazo de 20
(vinte) dias subseqüentes, apresentar as primeiras declarações.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013.
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
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(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1390-75.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: ANTONIO MADALENA MARQUES JUNIOR
ADVOGADO: Antonino Madalena Marques Filho
PARTE REQUERIDA: MARCIA FREITAS GOMES
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Antonino Madalena Marques Filho, OAB/MA 11149, para comparecer em Audiência de
Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 23/05/2013 às 10:15 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara
da Família.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1396-82.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: LUCIARA AVELINO DE JESUS CARVALHO
ADVOGADO: Paulo Sergio Pereira da Silva
PARTE REQUERIDA: MARCILIO PORTO TINTO DE SOUSA
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Paulo Sergio Pereira da Silva, OAB / MA 7087, para comparecer em Audiência de Conciliação e
Julgamento, designada para o dia 23/05/2013 às 09:45 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1406-29.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: MARINALVA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: Victor Hugo Almeida Lima
PARTE REQUERIDA: NILSON ALVES RICO
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Victor Hugo Almeida Lima, OAB/MA 9961, FACIMP, para comparecer em Audiência de
Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 23/05/2013 às 10:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara
da Família.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1456-55.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: EDINELDE SOUSA SILVA
ADVOGADO: Victor Hugo Almeida Lima
PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS CHAGAS
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Victor Hugo Almeida Lima, OAB MA nº 9961(FACIMP), para comparecer em Audiência de
Conciliação, designada para o dia 23/05/2013 às 09:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1466-02.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Interdição
PARTE REQUERENTE: JOSELINA LOPES CARDOSO
ADVOGADO: Paulo Thiago Fernandes Dias
PARTE REQUERIDA: MARIA SUELI DE OLIVEIRA LOPES
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INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Paulo Thiago Fernandes Dias, OAB/MA 7064, EMAJ/FEST, para comparecer em
Audiência de Interrogatorio do interditando, designada para o dia 23/05/2013 às 10:45 horas, que será realizada na sala de
audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1487-12.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: WÍTALO DE CASTRO NASCIMENTO, ANDRÉIA DE CASTRO
ADVOGADO: Paulo Thiago Fernandes Dias
PARTE REQUERIDA: WITAMAR GOMES DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO de ANDRÉIA DE CASTRO, através de seu Advogado(s) Dr. Paulo Thiago Fernandes Dias, OAB/MA, para no prazo
de 05(cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl. 38-v, devendo na ocasião informar o endereço atual e correto do
requerido, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1525-87.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação
PARTE REQUERENTE: ALZIRA XIMENES DE ARAGÃO SILVA
ADVOGADO: Jose Israel Rocha Correa
PARTE REQUERIDA: LETICIA XERMENES DE SOUSA
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Jose Israel Rocha Correa, OAB/MA nº 5083, para comparecer em Audiência de Conciliação,
designada para o dia 28/05/2013 às 09:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO: 1528-42.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Exceção de Incompetência
PARTE REQUERENTE: RAIMUNDO DIAS
ADVOGADO: Miguel Arcanjo dos Santos
PARTE REQUERIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BARBALHO
ADVOGADO: Daniel Keny Vieira Dourado Santos
INTIMAÇÃO de MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BARBALHO, através de seu Advogado(s) Dr. Daniel Keny Vieira Dourado
Santos, OAB/MA 8639, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da exceção de incompetência.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1673-98.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Outras Medidas Provisionais
PARTE REQUERENTE: ROSIMAR MIRANDA SILVA
ADVOGADO: Dulcilla Severa Costa Lima
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Dulcilla Severa Costa Lima, OAB MA nº 8370, para comparecer em Audiência de Conciliacao,
designada para o dia 27/05/2013 às 10:45 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
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Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1725-94.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação
PARTE REQUERENTE: ANITA FARIAS DOS PASSOS
ADVOGADO: Gabriela Gonçalves Ferraz
PARTE REQUERIDA: JADSON FARIAS DOS PASSOS
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Gabriela Gonçalves Ferraz, OAB MA nº 7111, para comparecer em Audiência de Interrogatório,
designada para o dia 27/05/2013 às 11:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1727-98.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADO: Marilene Sousa Santos
PARTE REQUERIDA: DIRCEU ARAGÃO DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO de MARIA DE SOUSA NASCIMENTO, através de seu Advogado(s) Dra. Marilene Sousa Santos, OAB/MA 8399,
para no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a citação da parte requerida no endereço indicado pela Justiça Eleitoral, sob pena de
indeferimento da inicial.
Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA, nos
termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 1797-81.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
ADVOGADO: Victor Hugo Almeida Lima
PARTE REQUERIDA: FRANCISCA VIEIRA DE MELO MOURA
ADVOGADO:
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Victor Hugo Almeida Lima, OAB/MA 10102, para comparecer em Audiência de
Conciliacao, designada para o dia 22/05/2013 às 09:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 187-15.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alvará Judicial
PARTE REQUERENTE: ROSANGELA BARROS DA SILVA, LUIZ FILIPE DA SILVA
ADVOGADO: Paulo Sergio Pereira da Silva
INTIMAÇÃO de ROSANGELA BARROS DA SILVA, através de seu Advogado(s) DR. Paulo Sergio Pereira da Silva, OAB/MA
7087, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar cumprimento ao despacho de 90, sob pena de ter a genitora da criança
suspenso seu poder familiar, por considerar-se que a mesma vem dilapidando o patrimônio do infante, bem como sob pena de
responder por crime de desobediência à ordem judicial.
Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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Nº PROCESSO: 2470-11.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Declaração de Ausência
PARTE REQUERENTE: PERPETUA PEREIRA MACEDO DE MORAIS
ADVOGADO: Gisele Rodrigues de Sousa
PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO PEREIRA MACEDO DE MORAIS
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Gisele Rodrigues de Sousa, OAB MA nº 4802, para comparecer em Audiência de Justificação,
designada para o dia 21/05/2013 às 09:45 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 2600-40.2008.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MARIA SANDRA CESAR FREITAS
ADVOGADO: Leonide Santos Sousa Saraiva, OAB/MA 9334
PARTE REQUERIDA: ROGIVAN DE SOUSA FREITAS
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Leonide Santos Sousa Saraiva, OAB/MA 9334 e Camilla Faciola Pessoa Lobo Defensora Pública, para comparecer em Audiência de Conciliacao, designada para o dia 04/06/2013 às 09:30 horas, que será
realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 2631-55.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Averiguação de Paternidade
PARTE REQUERENTE: GENIR BRITO DE SOUSA
ADVOGADO: Márcia Ribeiro Lima Lacerda
PARTE REQUERIDA: GILVÃ DA CONCEIÇÃO SOUSA
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Márcia Ribeiro Lima Lacerda, OAB/MA 4671, AJGIMP, para comparecer em Audiência
de Conciliacao, designada para o dia 15/05/2013 às 10:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da
Família.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 2638-52.2008.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: GILVANIA BARBOSA DE MOURA
ADVOGADO: MARGARIDA NETA DE OLIVEIRA NETA
PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS BENTO
ADVOGADO: DRª FRANCICELIA DE OLIVEIRA BENTO
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETA, OAB MA nº 6925 e Dra. FRANCICELIA DE
OLIVEIRA BENTO, OAB MA nº 7736, para comparecerem em Audiência de Conciliacao e Julgamento, designada para o dia
04/06/2013 as 10:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 17 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 2799-23.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: IRANEIDE DA SILVA VIANA
ADVOGADO: Manuella Sampaio Gallas
PARTE REQUERIDA: EDSON CARNEIRO DOS SANTOS
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INTIMAÇÃO de IRANEIDE DA SILVA VIANA, através de seu Advogado(s) Dra. Manuella Sampaio Gallas, OAB/MA 8349, para
tomar conhecimento do Bloqueio do Bacenjud de fls. 52/54.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3148-94.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: SILVIA MARIA MARINHO DA SILVA , GABRIEL HENRIQUE MARINHO SOUSA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: LINDON JHONSON RODRIGUES SOUSA
INTIMAÇÃO de SILVIA MARIA MARINHO DA SILVA, através de seu Advogado(s) Dra. Léia Silva Santos, OAB/MA 4499, para
no prazo de 05(cinco) dias informar nos autos sobre o cumprimento do sobredito acordo, sob pena de extinção do feito por
pagamento da dívida.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3520-72.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO BRITO NUNES
ADVOGADO: Deisy Sanglard de Sousa
PARTE REQUERIDA: DEBORA DA SILVA FARIAS NUNES
INTIMAÇÃO de RAIMUNDO NONATO BRITO NUNES, através de seu Advogado(s) DR. DEISY SANGLARD DE SOUSA,
OAB/MA 7257, para no prazo de 10 (dez) dias informar o atual endereço do requerente, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3532-23.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: GILVAN FERNANDES DE ALCANTARA
INTIMAÇÃO de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, através de seu Advogado(s) DR. LÉIA SILVA SANTOS, para no
prazo de 10 (dez) dias manifestarem acerca de comprovantes de fl. 41/42 ou requererem o que entender necessário, sob pena de
extinção.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3663-61.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: PRICILA ARAUJO SILVA
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
PARTE REQUERIDA: IZOMAR JUNIOR LIMA DE SOUSA
INTIMAÇÃO de PRICILA ARAUJO SILVA, através de seu Advogado(s) Dr. Paulo Dias de Carvalho Junior, OAB/MA 7351, para
tomar conhecimento do Bloqueio do Bacenjud de fl. 40/42 que segue em anexo.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
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Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3736-33.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: ROSICLENE RUFINO PEREIRA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: WELLINTON OLIVEIA SILVA
INTIMAÇÃO de ROSICLENE RUFINO PEREIRA, através de seu Advogado(s) DR. LÉIA SILVA SANTOS, para no prazo de 05
(cinco) dias manifestarem sobre cumprimento do acordo de fls. 41. Advertindo-os que o silêncio importará em confirmação do
recebimento do débito em atraso.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 3918-19.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: JOSÉ PEROTE FILHO
ADVOGADO: Paulo Thiago Fernandes Dias
PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA
INTIMAÇÃO de JOSÉ PEROTE FILHO, através de seu Advogado(s) DR. PAULO THIAGO FERNANDES DIAS, OAB/MA 7064,
para no prazo de 05(cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl. 45, devendo na ocasião informar o atual endereço da
requerida ou requererem o que entender necessário, sob pena de arquivamento.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013.
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 4081-96.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Averiguação de Paternidade
PARTE REQUERENTE: ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA
ADVOGADO: Paulo Thiago Fernandes Dias
PARTE REQUERIDA: JUSCELINO DE SOUSA ALENCAR
ADVOGADO: REGINA CÉLIA NOBRE LOPES, OAB-MA 4668
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Paulo Thiago Fernandes Dias, OAB/MA 7064, EMAJ/FEST e Dra. REGINA CÉLIA
NOBRE LOPES, OAB-MA 4668 , para comparecer em Audiência de Conciliação, designada para o dia 15/05/2013 às 09:45
horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 4133-34.2008.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: Josineile Pedroza Marins
PARTE REQUERIDA: JOAO DA CRUZ RAMOS DA SILVA
INTIMAÇÃO de MARIA LUCIA SOUSA DA SILVA, através de seu Advogado(s) Dra. Josineile Pedroza Marins, OAB/MA 4677,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço correto e atual do executado, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 680 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Nº PROCESSO: 4149-46.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: FRANCISCA SABINA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Carmelitha Aguilar Carlos Pereira
PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA MATA FILHO
INTIMAÇÃO de FRANCISCA SABINA DO NASCIMENTO, através de seu Advogado(s) DR. CARMELITHA AGUILAR CARLOS
PEREIRA, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, devendo na
ocasião manifestar-se sobre certidão de fls. 24, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 4469-96.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alvará Judicial
PARTE REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS VIANA DIAS
ADVOGADO: Manoel Carneiro Silva
PARTE REQUERIDA: Antonio Carneiro Lima
INTIMAÇÃO de MARIA DAS GRAÇAS VIANA DIAS, através de seu Advogado(s) Dr. Manoel Carneiro Silva, OAB/MA 3016, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço correto e atual de sua cliente, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 484-27.2009.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE REQUERENTE: DENYSE COELHO RIBEIRO GUIMARAES
ADVOGADO: Elizete Donata Andrade Guimarães Almeida
PARTE REQUERIDA: DANIEL ROSA DE ARAUJO
INTIMAÇÃO de DANIEL ROSA DE ARAUJO, através de seu Advogado DR. CATARINO ABREU, OAB/MA nº 3640, para
comparecer em Audiência de Conciliacao, designada para o dia 04/06/2013 as 09:45 horas, que será realizada na sala de
audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 17 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 484-27.2009.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE REQUERENTE: DENYSE COELHO RIBEIRO GUIMARAES
ADVOGADO: Elizete Donata Andrade Guimarães Almeida
PARTE REQUERIDA: DANIEL ROSA DE ARAUJO
ADVOGADO: DR. CATARINO ABREU
INTIMAÇÃO dos Advogados Dr(a). Elizete Donata Andrade Guimarães Almeida, OAB MA nº8864 e Dr. CATARINO ABREU,
OAB MA nº 3640, para comparecer em Audiência de Conciliacao, designada para o dia 04/06/2013 09:45 horas, que será
realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 17 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 4944-52.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA SALLES, SABRINA SALLES LIMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 681 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
ADVOGADO: Amanda Jullyen de Albuquerque Bohn
PARTE REQUERIDA: Célio Murilo Oliveira Lima
INTIMAÇÃO de MARIA DE JESUS DA SILVA SALLES, através de seu Advogado(s) Dra. Amanda J. de Cavalcante Bohn,
OAB/CE 21307, para no prazo de 05(cinco) dias informar nos autos sobre o cumprimento do sobredito acordo, sob pena de
extinção do feito por pagamento da dívida.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 504-76.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: RAFAEL ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: Márcia Ribeiro Lima Lacerda
PARTE REQUERIDA: OZELIA VASCONCELOS RIBEIRO
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Márcia Ribeiro Lima Lacerda, OAB MA nº 4671(AJGIMP), para comparecer em Audiência de
Conciliacao, designada para o dia 22/05/2013 às 11:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 17 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 5146-29.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Averiguação de Paternidade
PARTE REQUERENTE: ALESSANDRA SANTOS FERREIRA
ADVOGADO: Victor Hugo Almeida Lima
PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PAULO
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Victor Hugo Almeida Lima, OAB 9961(FACIMP), para comparecer em Audiência de Instrucao e
Julgamento, designada para o dia 28/05/2013 às 09:15 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 5602-76.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: EDIANA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NONATO GOMES RIBEIRO
INTIMAÇÃO de EDIANA FERREIRA DA COSTA, através de seu Advogado(s) DR. LEIA SILVA SANTOS, para no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, dizer se tem interesse no prosseguimento do feito. Caso o tenha se manifeste acerca de comprovantes de
fls. 24/25.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 5669-75.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: LIDEANE ABREU DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: Dulcilla Severa Costa Lima
PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEREIRA DE JESUS FILHO
INTIMAÇÃO de LIDEANE ABREU DE SOUSA PEREIRA, através de seu Advogado(s) DR. DULCILLA SEVERA COSTA LIMA,
para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da resposta do ofício de fl. 164 o requerer o que entender necessário, sob
pena de arquivamento.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
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Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 5876-74.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alvará Judicial
PARTE REQUERENTE: CECILIA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO: Regina Célia Nobre Lopes
INTIMAÇÃO de CECILIA SILVA DE SOUSA, através de seu Advogado(s) DR. Regina Célia Nobre Lopes, OAB/MA 4668, para,
no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, apresentando a qualificação completa de todos os filho do falecido, para que possam
ser devidamente citados, bem como, no mesmo prazo, informar a este juízo a existência de bens a inventariar, sob pena do
indeferimento da inicial.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 587-92.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: FRANCISCA MONICA SILVA COSTA
ADVOGADO: Manuella Sampaio Gallas Santo
PARTE REQUERIDA: KLEBE DA SILVA MACHADO
INTIMAÇÃO do Advogado Dra. Manuella Sampaio Gallas Santo, OAB MA nº 8349(FACIMP), para comparecer em Audiência de
Conciliacao, designada para o dia 16/05/2013 às 10:15 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO: 5927-95.2005.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
PARTE REQUERENTE: MARISTELA NOLASCO DAS NEVES
ADVOGADO: Werbeth Harry B.Jorge
PARTE REQUERIDA: COSME NOLASCO DAS NEVES JÚNIOR
INTIMAÇÃO de MARISTELA NOLASCO DAS NEVES, através de seu Advogado(s) DR. WERBETH HARRY B. JORGE, para no
prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl. 141, assim como falarem sobre a proposta de honorários da
tradutora de fls. 133 ou requererem o que entender necessário, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 6212-44.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: LUCIANA FERREIRA SANTOS SILVA
ADVOGADO: Julyana Patricio de Almeida - Defensora Publica Estadual
PARTE REQUERIDA: AGAMENON LOPES SILVA
INTIMAÇÃO do DR. VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA, para informá-lo da nomeação por este juízo, como curador especial do réu
AGAMENON LOPES SILVA, e no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação ao pedido, podendo fazê-la, na forma do
arttigo 302, parágrafo único, do CPC.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
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Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 6450-63.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: IVANETE ANDRADE DE SOUSA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: WILSON SILVA FERREIRA
INTIMAÇÃO de IVANETE ANDRADE DE SOUSA, através de seu Advogado(s) DR. LÉIA SILVA SANTOS, para no prazo de
05(cinco) dias manifestar-se sobre cumprimento do acordo de fls. 37. Avertindo-os que o silêncio importará em confirmação do
recebimento do débito em atraso.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 658-94.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: NATAL BANDEIRA MARTINS
ADVOGADO: Denio de Brito Carreiro
PARTE REQUERIDA: MARIA DA LUZ NERES MARINHO LABRE
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Denio de Brito Carreiro, OAB MA nº 11013, para comparecer em Audiência de Conciliacao,
designada para o dia 21/05/2013 às 09:15 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 6811-80.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: LINDONJONSON CAVALCANTE
ADVOGADO: Anderson Cavalcante Leal
PARTE REQUERIDA: GRACE HAKEL BANDEIRA DE AGUIAR
INTIMAÇÃO de GRACE HAKEL BANDEIRA DE AGUIAR, através de seu Advogado(s) DR. LUÍS GOMES LIMA JÚNIOR, para
no prazo de 05(cinco) dias manifestarem acerca da petição de fl. 53, advertindo=os que o silêncio será entendido como
concordância com o pedido de desistência.
Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7025-08.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA VELOZO
ADVOGADO: Lucas de Souza Gama
PARTE REQUERIDA: ROSILENE ALVES SIMÕES
INTIMAÇÃO de REGINALDO FERREIRA VELOZO, através de seu Advogado(s) DR. LUCAS DE SOUSA GAMA, OAB/MA
10307, para no prazo de 30 (trinta) dias recolher as custas processuais referente ao cumprimento de sentença, sob pena de
arquivamento.
Imperatriz/MA, 15 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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Nº PROCESSO: 704-88.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: HELIA MARIA FRANÇA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Milena Rocha OAB/MA 6294
PARTE REQUERIDA: EDILBERTO DE SOUSA CARVALHO
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Milena Rocha OAB/MA 6294 e Maura Cristina Maia Vieira, Defensora Pública / PA, para
comparecer em Audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento, designada para o dia 20/05/2013 às 10:15 horas, que será
realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 12 de março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7107-73.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: FRANCINEIDE MARQUES DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: Ângela Maria Rodrigues Viana
PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO de FRANCINEIDE MARQUES DA SILVA NASCIMENTO, através de seu Advogado(s) Dra. Ângela Maria Rodrigues
Viana, OAB/MA 9474, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fl. 83, devendo na ocasião informar o
endereço atual e correto do requerido, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 710-90.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO: Rui Carlos Santos Silva
PARTE REQUERIDA: LUIS JUNIOR DA CRUZ SANTOS
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Rui Carlos Santos Silva, OAB MA nº 3851, para comparecer em Audiência de Conciliacao,
designada para o dia 16/05/2013 às 10:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7323-63.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MAYRLA MARINHO CORDEIRO
ADVOGADO: João Batista Borges Luz Silva
PARTE REQUERIDA: ROBERT ALMEIDA CORDEIRO
INTIMAÇÃO de MAYRLA MARINHO CORDEIRO, através de seu Advogado(s) DR. JOÃO BATISTA BORGES LUZ SILVA, para
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, devendo na ocasião manifestar-se
sobre petição de fls. 16 a 19, bem como documento de fls. 20 a 34, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 7 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 737-73.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: LORRANA ANTONELA BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
PARTE REQUERIDA: ANTONIO JHON DO NASCIMENTO
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INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Paulo Dias de Carvalho Junior, OAB MA nº 8351(FACIMP), para comparecer em Audiência de
Conciliação, designada para o dia 16/05/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 737-73.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: LORRANA ANTONELA BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
PARTE REQUERIDA: ANTONIO JHON DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Paulo Dias de Carvalho Junior, OAB MA nº 8351(FACIMP), para comparecer em Audiência de
Conciliação, designada para o dia 16/05/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7694-27.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: MARIA MARQUES PINTO
ADVOGADO: Márcia Ribeiro Lima Lacerda
PARTE REQUERIDA: MARCIO NUNES FERREIRA
ADVOGADO:
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Márcia Ribeiro Lima Lacerda, OAB/MA 4671, AJGIMP, para comparecer em Audiência de
Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 16/05/2013 às 09:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara
da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7983-57.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: ARTHUR SILVA BRITO
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: JOSIMAR BRITO SILVA
INTIMAÇÃO de ARTHUR SILVA BRITO, através de seu Advogado(s) Dr. Léia Silva Santos, OAB/MA 4499, para no prazo de 05
(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 26, devendo na ocasião indicar o endereço atual e correto do requerido, sob
pena de axtinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 7987-65.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: EDNA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: Deisy Sanglard de Sousa
PARTE REQUERIDA: FREDSON ROBERTO COSTA SILVA
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Deisy Sanglard de Sousa, OAB/MA 7257, IESMA/UNISULMA, para comparecer em
Audiência de Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 20/05/2013 às 09:30 horas, que será realizada na sala de audiências
da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
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Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 8087-54.2009.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: ANA BEATRIZ MORAES SILVA CARNEIRO, ROSIANE MARIA MORAES SILVA
ADVOGADO: Tadeu Portela Negreiros
PARTE REQUERIDA: Gilberto Menezes Carneiro
INTIMAÇÃO de ROSIANE MARIA MORAES SILVA, através de seu Advogado(s) Dr. Tadeu Portela Negreiros, OAB/MA 3688,
para no prazo de cinco dias manifestarem acerca da certidão de fl. 64/v, devendo na ocasião informar o atual endereço do
requerido ou requererem o que entender necessário, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 13 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 8444-29.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Léia Silva Santos
PARTE REQUERIDA: JARDISON ANDRADE MILITÃO
INTIMAÇÃO de BEATRIZ DOS SANTOS SILVA, através de seu Advogado(s) DR. LEIA SILVA SANTOS, para no prazo de
05(cinco) dias manifestarem acerca da certidão de fls. 26, devendo na ocasião requerer o que entender necessário, sob pena de
extinção.
Imperatriz/MA, 7 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 867-63.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: TAUANA SOUSA DE ARAUJO
ADVOGADO: Argentino Pereira da Silva
PARTE REQUERIDA: VALDENOR GOMES MORAIS
INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Argentino Pereira da Silva, OAB nº 6955,para comparecer em Audiência de Conciliação,
designada para o dia 20/05/2013 as 09:00h horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 8696-37.2009.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE REQUERENTE: ELIS RAIANE DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CONSTÂNCIO DA SILVA
INTIMAÇÃO de ELIS RAIANE DE SOUZA CRUZ, através de seu Advogado(s) DR. PAULO DIAS DE CARVALHO JUNIOR,
OAB/MA 8351, para no prazo de 05(cinco) dias , manifestar-se sobre responta de oficio da Receita Federal á fl. 60 e do Dentran às
fls, 64/65, requerendo , no mesmo prazo, o que entender de direito, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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Nº PROCESSO: 8859-12.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: NOEMY MARQUES FREIRES
ADVOGADO: Amanda Jullyen de Albuquerque Bohn
PARTE REQUERIDA: FRANCISCO COSMO FREIRES
INTIMAÇÃO de NOEMY MARQUES FREIRES, através de seu Advogado(s) DR. AMANDA J. DE A. CAVALCANTE BOHN,
OAB/MA 21307, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da justificativa de fl. 38 á 40, ou requererem o que entender
necessário, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 8965-71.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Consensual
PARTE REQUERENTE: LUIS PAULO VIEIRA MESQUITA
ADVOGADO: Francisco Almeida Pereira
PARTE REQUERIDA: LUZIANE BATISTA DE CASTRO
ADVOGADO: Francisco Almeida Pereira
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Francisco Almeida Pereira, OAB/MA 6255, para comparecer em Audiência de Conciliacao,
designada para o dia 02/04/2013 às 10:30 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO: 9093-28.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: NAYANE FERREIRA LIMA
ADVOGADO: Valmir Izídio Costa, OAB/MA 3425
PARTE REQUERIDA: RAYANNE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO: CRISTIANO PROCÓPIO DE MOURA, OAB 3903/RN
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Valmir Izídio Costa, OAB/MA 3425 e Dr(a). CRISTIANO PROCÓPIO DE MOURA, OAB
3903/RN, para comparecer em Audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento, designada para o dia 16/05/2013 às 11:00
horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9173-26.2010.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: MAURA SÔNIA FERREIRA LIMA, FILIPE FERREIRA LIMA NUNES
PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Teixeira Nunes
INTIMAÇÃO de Jorge Antonio Teixeira Nunes, através de seu Advogado(s) DR. CONRADO FAGUNDES DA PORCIUNCULA,
OAB/RS 75392, para tomar conhecimento do Bloqueio de fls. 156/158 e oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9427-62.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: ELIZABETH FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: Tiago Vasconcelos Silva
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PARTE REQUERIDA: EVANDRO SOUSA SOARES
INTIMAÇÃO de ELIZABETH FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA, através de seu Advogado(s) DR. TIAGO VASCONCELOS SILVA,
para no prazo de 05 (cinco) manifestarem acerca da certidão de fls. 36, devendo na ocasião informar o endereço atual e correto do
requerido, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 14 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9479-24.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: FRANCISCO REINALDO GOMES PINTO
ADVOGADO: Fabio Hernandez de Oliveira Sousa
PARTE REQUERIDA: CLEIDE DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA
INTIMAÇÃO de FRANCISCO REINALDO GOMES PINTO, através de seu Advogado(s) DR. FÁBIO HERNANDEZ DE OLIVEIRA
SOUSA, para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, requerendo a citação da requerida no endereço indicado pela Justiça
Eleitoral (fl.13), sob pena de indeferimento.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9784-08.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
PARTE REQUERENTE: VAGNER RODRIGUES COSTA
ADVOGADO: Carlos Alberto Madeira, OAB/MA 8820/MA
PARTE REQUERIDA: Teresa de Jesus Costa
ADVOGADO: Terezinha Torres Madeira, OAB/MA 9481
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) Dr(a). Carlos Alberto Madeira, OAB/MA 8820/MA e Dr(a). Terezinha Torres Madeira,
OAB/MA 9481, para comparecer em Audiência de Conciliacao e Julgamento, designada para o dia 21/05/2013 às 10:00 horas,
que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 980-17.2013.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: JOSE DIVINO DA SILVA
ADVOGADO: Rebeca Camacho Oliveira Araujo
PARTE REQUERIDA: ALDENORA ROSA DAS CHAGAS
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Rebeca Camacho Oliveira Araujo, OAB MA nº 10297/A(EMAJ/FEST), para comparecer em
Audiência de Conciliacao, designada para o dia 06/05/2013 as 09:30h horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara
da Família.
Imperatriz/MA, 28 de fevereiro de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9844-78.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio
PARTE REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: Leia Santos
PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARIMATÉIA MENDES
INTIMAÇÃO de ANTONIA DA SILVA SANTOS, através de seu Advogado(s) DR. LÉIA SANTOS, para no prazo de 10 (dez) dias
acostar aos autos a certidão de casamento averbada original, sob pena de extinção.
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Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9880-23.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
PARTE REQUERENTE: DAYANE CAETANO MENDES
ADVOGADO: Rebeca Camacho O. Araújo
PARTE REQUERIDA: ELIS DE BRITO PEREIRA
ADVOGADO: DR JEANNY SANTOS SARAIVA
INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Rebeca Camacho O. Araújo, OAB MA nº 10297-A(EMAJ/FEST),para comparecer em Audiência
de Conciliacao, designada para o dia 27/05/2013 às 10:45 horas, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Família.
Imperatriz/MA, 17 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9880-57.2011.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Execução de Alimentos
PARTE REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: Deisy Sanglard de Sousa
PARTE REQUERIDA: MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTOS
INTIMAÇÃO de RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA, através de seu Advogado(s) Dra. DEISY SANGLARD DE SOUSA, OAB/MA
7257, para em 05 (cinco) dias manifestarem-se acerca da certidão de fls. 47, bem como indicarem bens do executado à penhora,
ou requerer o que entender necessário, sob pena de arquivamento.
Imperatriz/MA, 11 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9930-49.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
PARTE REQUERENTE: AURINETE MARINHO DA SILVA
ADVOGADO: Julyana Patricio de Almeida - Defensora Publica Estadual
PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DA SILVA
INTIMAÇÃO do DR. VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA, para informá-lo da nomeação por este juízo, como curador especial do réu
MANOEL MESSIAS DA SILVA, e no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação ao pedido, podendo fazê-la, na forma do
arttigo 302, parágrafo único, do CPC.
Imperatriz/MA, 12 de Março de 2013
Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Nº PROCESSO: 9962-54.2012.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: Alvará Judicial
PARTE REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA MORAES
ADVOGADO: Paulo Dias de Carvalho Junior
INTIMAÇÃO de MARIA DO SOCORRO ALMEIDA MORAES, através de seu Advogado(s) Dr. Paulo Dias de Carvalho Júnior,
OAB/MA 8351, para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, apresentando a qualificação completa dos filhos e da
companheira do falecido com o endereço atual dos mesmos, para que possam ser devidamente citado, sob pena do indeferimento
da inicial.
Imperatriz/MA, 8 de Março de 2013
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Flavia Silva Martinho
Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Genivaldo Pereira Silva, Titular da 1ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz-MA,
nos termos do art. 3º XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 0000989-76.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO CONSENSUAL
Autor: CARLOS GONZAGA FONSECA DE AZEVEDO
Advogados: JOSE ROBERTO SOUSA VELOSO ( OAB 10835 )
Réus: MARIA ELIENE FERREIRA COSTA
Advogados: JOSE ROBERTO SOUSA VELOSO ( OAB 10835 )
AUTOS Nº 989-76.2013.8.10.0040 (14172013)AÇÃO: DIVÓRCIO CONSENSUALREQUERENTES: CARLOS GONZAGA
FONSECA DE AZEVEDO e MARIA ELIENE COSTA AZEVEDOS E N T E N Ç ACARLOS GONZAGA FONSECA DE AZEVEDO e
MARIA ELIENE COSTA AZEVEDO ingressaram com a presente Ação de Divórcio Consensual, sob a alegação de que se casaram
em 1997 sob o regime da comunhão parcial de bens, tiveram três filhos menores e não amealharam patrimônio.O pedido veio
instruído com os documentos de fls. 05/13.Ao final postulam a decretação do divórcio.À fl. 16, parecer ministerial opinando pela
decretação do divórcio.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.A Emenda Constitucional n. 66/2010 suprimiu a
exigência de lapso temporal de separação de fato para a decretação do divórcio. Assim sendo, não havendo controvérsia acerca
de bens a serem partilhados, nem discussão envolvendo alimentos e guarda de filhos, é de se concluir que o simples pedido de
divórcio prescinde da designação de qualquer espécie de audiência, pois esta providência tinha como finalidade comprovar o
tempo de separação de fato, requisito não mais existente na atual conjuntura constitucional.Ao que me afigura, a dissolução do
casamento fica atrelada apenas à regularidade procedimental do pedido, não devendo ser examinado qualquer outro requisito.
Aplicável ao caso, portanto, o art. 330, I do CPC, o qual prevê a possibilidade de o juiz conhecer do pedido, de forma antecipada,
quando não houver necessidade de se produzir provas orais em audiências. Isto porque não há questão controvertida a ser
discutida, encontrando-se a causa madura para imediato julgamento.Isso posto, pelos fatos e fundamentos acima, nos termos do
artigo 2º, IV Lei nº 6.515/77 c/c artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, Decreto o divórcio de CARLOS GONZAGA
FONSECA DE AZEVEDO e MARIA ELIENE COSTA AZEVEDO, pondo fim à sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial,
voltando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira, qual seja: MARIA ELIENE FERREIRA COSTA. Outrossim, homologo, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo consubstanciado às fls. 02/04, quanto aos alimentos, à guarda e o direito de
visitas dos filhos menores VITÓRIA COSTA AZEVEDO, ELAÍZA COSTA AZEVEDO e CARLOS VITOR COSTA AZEVEDO.Servirá
a presente sentença como Mandado de Averbação a ser encaminhado ao competente Cartório de Registro Civil.Sem custas e
emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifique-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e
anotações necessárias.Imperatriz-MA, 11 de março de 2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 112268
Processo nº 0000991-46.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO CONSENSUAL
Autor: KELMA CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA
Advogados: MARILENE SOUSA SANTOS ( OAB 8399 )
Réus: JOSEVALDO DE ARAÚJO SOUSA
Advogados: MARILENE SOUSA SANTOS ( OAB 8399 )
AUTOS Nº 991-46.2013.8.10.0040 (14192013)AÇÃO: DIVÓRCIO CONSENSUALREQUERENTES: KELMA CHAGAS DE ARAÚJO
SOUSA e JOSEVALDO DE ARAÚJO SOUSAS E N T E N Ç AKELMA CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA e JOSEVALDO DE
ARAÚJO SOUSA ingressaram com a presente Ação de Divórcio Consensual, sob a alegação de que se casaram em 1994 sob o
regime da comunhão parcial de bens, tiveram dois filhos menores e amealharam uma casa localizada na Rua B, nº 10, Jardim São
Francisco, nesta cidade.O pedido veio instruído com os documentos de fls. 07/18.Ao final postulam a decretação do divórcio.À fl.
21, parecer ministerial opinando pela decretação do divórcio.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.A Emenda
Constitucional n. 66/2010 suprimiu a exigência de lapso temporal de separação de fato para a decretação do divórcio. Assim
sendo, não havendo controvérsia acerca de bens a serem partilhados, nem discussão envolvendo alimentos e guarda de filhos, é
de se concluir que o simples pedido de divórcio prescinde da designação de qualquer espécie de audiência, pois esta providência
tinha como finalidade comprovar o tempo de separação de fato, requisito não mais existente na atual conjuntura constitucional.Ao
que me afigura, a dissolução do casamento fica atrelada apenas à regularidade procedimental do pedido, não devendo ser
examinado qualquer outro requisito. Aplicável ao caso, portanto, o art. 330, I do CPC, o qual prevê a possibilidade de o juiz
conhecer do pedido, de forma antecipada, quando não houver necessidade de se produzir provas orais em audiências. Isto porque
não há questão controvertida a ser discutida, encontrando-se a causa madura para imediato julgamento.Isso posto, pelos fatos e
fundamentos acima, nos termos do artigo 2º, IV Lei nº 6.515/77 c/c artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, Decreto o
divórcio de KELMA CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA e JOSEVALDO DE ARAÚJO SOUSA, pondo fim à sociedade conjugal e ao
vínculo matrimonial, voltando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira, qual seja: KELMA SILVA CHAGAS. Outrossim,
homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo consubstanciado às fls. 02/06, quanto à partilha do imóvel,
aos alimentos, à guarda e o direito de visitas dos filhos menores BEATRIZ CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA, e CAIO VINÍCIUS
CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA.Servirá a presente sentença como Mandado de Averbação a ser encaminhado ao competente
Cartório de Registro Civil.Sem custas e emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifique-se.Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Imperatriz-MA, 11 de março de 2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de
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Direito Resp: 112268
Processo nº 0001486-90.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO CONSENSUAL
Autor: JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: RETTYELLE DA SILVA CARVALHO
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
AUTOS Nº 1486-90.2013.8.10.0040 (20302013)AÇÃO: DIVÓRCIO CONSENSUALREQUERENTES: JOSÉ DA CONCEIÇÃO
CARVALHO e RETTYELLEN DA SILVA CARVALHOS E N T E N Ç AJOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO e RETTYELLEN DA
SILVA CARVALHO ingressaram com a presente Ação de Divórcio Consensual, sob a alegação de que se casaram em 2006, sob o
regime da comunhão parcial de bens, não tiveram filhos e não amealharam patrimônio.O pedido veio instruído com os documentos
de fls. 05/11.Ao final postulam a decretação do divórcio.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.A Emenda
Constitucional n. 66/2010 suprimiu a exigência de lapso temporal de separação de fato para a decretação do divórcio. Assim
sendo, não havendo controvérsia acerca de bens a serem partilhados, nem discussão envolvendo alimentos e guarda de filhos, é
de se concluir que o simples pedido de divórcio prescinde da designação de qualquer espécie de audiência, pois esta providência
tinha como finalidade comprovar o tempo de separação de fato, requisito não mais existente na atual conjuntura constitucional.Ao
que me afigura, a dissolução do casamento fica atrelada apenas à regularidade procedimental do pedido, não devendo ser
examinado qualquer outro requisito. Aplicável ao caso, portanto, o art. 330, I do CPC, o qual prevê a possibilidade de o juiz
conhecer do pedido, de forma antecipada, quando não houver necessidade de se produzir provas orais em audiências. Isto porque
não há questão controvertida a ser discutida, encontrando-se a causa madura para imediato julgamento.Isso posto, pelos fatos e
fundamentos acima, nos termos do artigo 2º, IV Lei nº 6.515/77 c/c artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, Decreto o
divórcio de JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO e RETTYELLEN DA SILVA CARVALHO, pondo fim à sociedade conjugal e ao
vínculo matrimonial, voltando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira, qual seja: RETTYELLEN NOVAIS DA SILVA Servirá a
presente sentença como Mandado de Averbação a ser encaminhado ao competente Cartório de Registro Civil.Sem custas e
emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifique-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e
anotações necessárias.Imperatriz-MA, 14 de março de 2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 112268
Processo nº 0001648-22.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ÁDRIAN FORTES DE FARIAS e ADRIANA GOMES FORTES
Advogados: ELISIO BRUNO DRUMMOND FRAGA ( OAB 8344 ) e ELISIO BRUNO DRUMMOND FRAGA ( OAB 8344 )
Réus: OBERTÃ COSTA DE FARIAS
AUTOS Nº. 1648-22.2012.8.10.0040NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): ADRIAN FORTES DE FARIAS
representada por ADRIANA GOMES FORTESEXECUTADO: OBERTÃ COSTA DE FARIAS SENTENÇACuida-se de ação de
execução de alimentos ajuizada por ADRIAN FORTES DE FARIAS representada por ADRIANA GOMES FORTES, em face de
OBERTÃ COSTA DE FARIAS, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.Às fls.50, foram acostados aos autos
CERTIDÃO, assinada pela secretária judicial, em razão da requerente ter deixado decorrer o prazo sem manifestação sobre o
comprovante de pagamento de fls.35, por este motivo faz presumir o adimplemento da obrigação que se exige o
cumprimento.ISSO POSTO, JULGO extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses executados e o faço com
base no artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do cumprimento da referida obrigação. Sem custas.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.Imperatriz, 06 de MARÇO de
2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 128199
Processo nº 0001769-50.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
Autor: RAIMUNDO ROSA DE SOUSA
Advogados: MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 )
Réus:
PROCESSO Nº 2164/2012NATUREZA: Alvará JudicialVistos, etc...RAIMUNDO ROSA DE SOUSA requereu Alvará Judicial para
receber saldo existente em conta no Banco Bradesco, nesta cidade, em nome de sua genitora, DOMINGAS DE SOUSA, falecida
no dia 29/01/2012, conforme certidão de óbito de fl. 08.Através da certidão de óbito (fl. 08), observa-se que a de cujus era solteira,
deixando 04 (quatro) filhos maiores.Por esta razão, determinou-se a intimação do autor para apresentar o endereço dos demais
herdeiros, a fim de que os mesmos possam tomar conhecimento do pedido formulado ou então para apresentar escritura pública
de renúncia destes em relação ao valor pleiteado. (fl. 17) Intimado, o requerente informou à fl. 21 o endereço dos outros herdeiros:
ANTONIO SOUSA LIMA, BELINO LIRA ROSA DE SOUSA e JOSÉ ROSA DE SOUSA.No dia 10.10.2012, os herdeiros José Rosa
de Sousa e Belino Lira Rosa de Sousa apõem suas assinaturas no despacho de fl. 24, que determinou a intimação dos mesmos,
informando que não têm nada a opor ao pedido do autor.Quanto ao herdeiro Antonio Sousa Lima, o mesmo foi intimado através de
carta de intimação no dia 14.12.2012, conforme A.R. acostado aos autos à fl. 32, não havendo até a presente data manifestação
da referida parte.Eis o relatório. Decido.Por meio dos documentos acostados aos autos, o requerente comprova sua legitimidade, a
razoabilidade e legalidade do pedido, demonstrando ser sucessor da falecida e que os demais herdeiros não se opõem ao pedido
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formulado.ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de alvará judicial, autorizando RAIMUNDO ROSA DE SOUSA, filho da de cujus, a
levantar, junto ao Banco Bradesco, nesta cidade, saldo bancário existente, em nome de Domingas de Sousa, CPF: 196.775.53372, falecida em 29/01/2012. Outrossim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Sem custas.Publique-se. Registre-se e
Intimem-se, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Expeça-se o Alvará. Imperatriz, 12 de Março
de 2013. Genivaldo Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 147116
Processo nº 0002117-68.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ANDRESSA ABREU GOMES e AURISLEIA SANTOS ABREU e ESTÉFANE ABREU GOMES e RENATO ABREU
GOMES
Advogados: MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA
RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 )
Réus: JOEL MONTEIRO GOMES
AUTOS Nº. 2117-68.2012.8.10.0040NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): ESTÉFANE ABREU GOMES,
ANDRESSA ABREU GOMES e RENATO ABREU GOMES representada por AURISLÉIA SANTOS ABREUEXECUTADO: JOEL
MONTEIRO GOMES SENTENÇA Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por ESTÉFANE ABREU GOMES,
ANDRESSA ABREU GOMES e RENATO ABREU GOMES representada por AURISLÉIA SANTOS ABREU, em face de JOEL
MONTEIRO GOMES, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.Intimada a exeqüente e sua advogada para
manifestarem acerca dos comprovantes de pagamento, deixaram que o prazo escoasse, sem providências.ISSO POSTO, JULGO
extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses executados e o faço com base no artigo 794, inciso I, do CPC,
em virtude do cumprimento da referida obrigação.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.Imperatriz, 08 de MARÇO de 2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de
Direito Resp: 128199
Processo nº 0002358-42.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: EULÁLIA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO
Advogados: DEISY SANGLARD DE SOUSA ( OAB 7257 )
Réus: EDILSON COSMO DA CONCEIÇÃO
AUTOS Nº 2358-42.2012.8.10.0040 (28362012)NATUREZA: DIVÓRCIO LITIGIOSOREQUERENTE(S): EULÁLIA DE SOUSA
CONCEIÇÃOREQUERIDO: EDILSON COSMO DA CONCEIÇÃOS E N T E N Ç AEULÁLIA DE SOUSA CONCEIÇÃO ingressou
com a presente Ação de Divórcio Litigioso em face de EDILSON COSMO DA CONCEIÇÃO, sob a alegação de que se casaram
em 1987 sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens e tiveram uma filha maior. O pedido veio instruído com os documentos de
fls. 05/09.Requer ao final a decretação do divórcio.Regularmente citado por edital, conforme publicação de fl. 27, o requerido
quedou-se inerte, ensejando a decretação de sua revelia e a nomeação de curador especial, o qual apresentou a contestação por
negativa geral de fls. 32/35. Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.Cuida-se de pedido de divórcio direto litigioso
formulado por EULÁLIA DE SOUSA CONCEIÇÃO em face de EDILSON COSMO DA CONCEIÇÃO, escudada na circunstância de
encontrar-se separada de fato do requerido. A Emenda Constitucional nº 66/2010 suprimiu a exigência da prévia separação de fato
para a decretação do divórcio. Assim sendo, não havendo controvérsia acerca de bens a serem partilhados, nem discussão
envolvendo alimentos e guarda de filhos, é de se concluir que o simples pedido de divórcio prescinde da designação de qualquer
espécie de audiência, pois esta providência tinha como finalidade comprovar o tempo de separação de fato, requisito não mais
existente na atual conjuntura constitucional.Ao que me afigura, a dissolução do casamento fica atrelada apenas à regularidade
procedimental do pedido, não devendo ser examinado qualquer outro requisito. Aplicável ao caso, portanto, o art. 330, I do CPC, o
qual prevê a possibilidade de o juiz conhecer do pedido, de forma antecipada, quando não houver necessidade de se produzir
provas orais em audiências. Isto porque não há questão controvertida a ser discutida, encontrando-se a causa madura para
imediato julgamento.Isso posto, pelos fatos e fundamentos acima, Julgo Procedente o pedido para decretar, nos termos do artigo
2º, IV Lei nº 6.515/77 c/c o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, o divórcio de EULÁLIA DE SOUSA CONCEIÇÃO e
EDILSON COSMO DA CONCEIÇÃO pondo fim à sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial, voltando a requerente a utilizar o
nome de solteira, qual seja: EULÁLIA ALVES DE SOUSA. Servirá a presente sentença como Mandado de Averbação a ser
encaminhado ao competente Cartório de Registro Civil.Sem custas e emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifiquese.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Imperatriz-MA, 05 de março de
2013.GENIVALDO PEREIRA SILVAJuiz de Direito da 1ª Vara da Família Resp: 112268
Processo nº 0003878-37.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ANA JÚLYA CANTUÁRIO SILVA e JOSIARA ALVES CANTUÁRIO
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: ANDERSON BEZERRA DA SILVA
AUTOS Nº. 3878-37.2012.8.10.0040 (46482012)NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): ANA JULYA
CANTUÁRIO SILVA representada por JOSIARA ALVES CANTUÁRIOEXECUTADO: ANDERSON BEZERRA SILVA
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SENTENÇACuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por ANA JULYA CANTUÁRIO SILVA representada por JOSIARA
ALVES CANTUÁRIO, em face de ANDERSON BEZERRA SILVA, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.Às fls.36,
foram acostados aos autos PETIÇÃO informando que o executado adimpliu integralmente às prestações alimentícias em
atraso.ISSO POSTO, JULGO extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses executados e o faço com base no
artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do cumprimento da referida obrigação. Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.Imperatriz, 06 de MARÇO de
2013.Genivaldo Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 128199
Processo nº 0007527-10.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: FRANCISCA SANTOS AGUIAR e GUILHERME WAGNER AGUIAR DA SILVA e KAUÃN WAGNER AGUIAR e LARISSA
THAYANE AGUIAR DA SILVA
Advogados: MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA
RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 )
Réus: EMERSON WAGNER DA SILVA
AUTOS Nº 7527-10.2012.8.10.0040 (90132012)NATUREZA: ALIMENTOSREQUERENTE(S): KAUÃN WAGNER AGUIAR,
LARISSA THAYANE AGUIAR DA SILVA e GUILHERME WAGNER AGUIAR DA SILVA representados por FRANCISCA SANTOS
AGUIARREQUERIDO: EMERSON WAGNER DA SILVA S E N T E N Ç ACuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por EDSON
KAUÃN WAGNER AGUIAR, LARISSA THAYANE AGUIAR DA SILVA e GUILHERME WAGNER AGUIAR DA SILVA representados
por FRANCISCA SANTOS AGUIAR, já qualificados nos autos, por intermédio advogado legalmente habilitado, em face de
EMERSON WAGNER DA SILVA, também qualificado nos autos.Os requerentes alegam, em síntese, serem filhos do requerido e
que o mesmo não a ajuda no que tange aos alimentos.Ao final, requer seja o requerido condenado a pagar a quantia equivalente a
oitenta por cento do salário mínimo, a título de alimentos definitivos.Com a inicial juntou os documentos necessários, fls. 05/13.À fl.
15, foi designada audiência de conciliação e julgamento e fixado alimentos provisórios no valor de 70% (setenta por cento) do
salário mínimo.Regularmente citado, conforme certidão de fl. 27, o requerido informa que não tem condições financeiras de
comparecer na audiência designada, oportunidade que oferece alimentos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Na audiência (fl.
33), a representante legal dos requerentes não aceitou a proposta de acordo, momento em que fez contra proposta de R$ 350,00
(trezentos e cinqüenta reais), oportunidade que foi sugerida uma proposta intermediária de meio salário mínimo.Alegações finais
do requerido (fls. 40/52), remissas à contestação.Parecer ministerial (fls. 73/74), pela fixação dos alimentos em cinqüenta por cento
do salário mínimo.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por EDSON
KAUÃN WAGNER AGUIAR, LARISSA THAYANE AGUIAR DA SILVA e GUILHERME WAGNER AGUIAR DA SILVA representados
por FRANCISCA SANTOS AGUIAR, já qualificados nos autos, por intermédio advogado legalmente habilitado, em face de
EMERSON WAGNER DA SILVA, também qualificado nos autos.No caso em exame, pela fragilidade das provas apresentadas,
foram arbitrados alimentos provisórios no valor 70% (setenta por cento) do salário mínimo, em favor dos requerentes.O requerido
foi citado e em sua peça contestatória, ofereceu a título de alimentos definitivos o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Na audiência
de instrução e julgamento, a representante legal da requerente não aceitou a proposta feita pelo requerido e fez contra-proposta de
pelo menos R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Na oportunidade, foi feita uma proposta intermediária no valor de meio salário
mínimo.Isso posto, pelos fatos e fundamentos acima elencados e com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido a pagar aos requerentes, a título de alimentos definitivos, o valor
de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento.Oficie-se ao
empregador do requerido, Rodrigues auto peças LTDA, localizado na Av. Durval de Goes Monteiro, nº 1254, bairro Tabuleiro dos
Martins, Maceió-AL, CEP 57.080-000, para proceder ao desconto dos alimentos e seu depósito na conta nº 38944-8, operação
023, agência nº 0644, da Caixa Econômica Federal, em nome da representante legal das menores. Sem custas.Notifique-se o
Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas
e anotações necessárias.Imperatriz-MA, 11 de março de 2013.Genivaldo Pereira Silva Juiz de Direito Resp: 112268
Processo nº 0007527-44.2011.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: LUCAS MARTINS SARAIVA e RAIMUNDA MARTINS DA CRUZ
Advogados: MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 ) e MÁRCIA RIBEIRO LIMA LACERDA ( OAB 4671 )
Réus: CLEMILTON SARAIVA SILVA
AUTOS Nº. 7527-44.2011.8.10.0040 (86372011)NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): LUCAS MARTINS
SARAIVA representado por RAIMUNDA MARTINS CRUZEXECUTADO: CLEMILTON SARAIVA SILVA SENTENÇACuida-se de
ação de execução de alimentos ajuizada por LUCAS MARTINS SARAIVA representado por RAIMUNDA MARTINS CRUZ, em face
de CLEMILTON SARAIVA SILVA, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.À fl. 56, a representante do exequente
informa que o executado encontra-se adimplente com sua obrigação alimentar, razão porque requer a extinção do processo.ISSO
POSTO, JULGO extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses executados e o faço com base no artigo 794,
inciso I, do CPC, em virtude do cumprimento da referida obrigação.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.Imperatriz, 11 de março de 2013.Genivaldo
Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 112268
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Processo nº 0010006-73.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO
Advogados: VALDEMAR DE BRITO ( OAB 4964 )
Réus: FRANCISCO QUIRINO MENDES
AUTOS Nº. 10006-73.2012.8.10.0040 (120322012)NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): A.E.S.N
representada por PATRICIA SILVA DO NASCIMENTOEXECUTADO: FRANCISCO QUIRINO MENDES SENTENÇA Cuida-se de
ação de execução de alimentos ajuizada por A.E.S.N. representada por PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO, em face de
FRANCISCO QUIRINO MENDES, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.Às fls.22/23, foram acostados aos autos
PETIÇÃO informando que as partes entraram em acordo sobre o valor do débito alimentar em atraso, ficando este, pago em uma
única vez de R$ 1.000,00 (um mil reais).ISSO POSTO, JULGO extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses
executados e o faço com base no artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do cumprimento da referida obrigação. Sem
custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades
legais.Imperatriz, 13 de MARÇO de 2013.Genivaldo Pereira Silva Resp: 112268
Processo nº 0010479-59.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: SUYANE STELLA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Advogados: JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB )
Réus: GUNAR VINGRE VASCONCELOS SILVA
AUTOS Nº. 10479-59.2012.8.10.0040 (125922012)NATUREZA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE(S): SUYANE STELLA
DE OLVEIRA VASCONCELOS representada por ELIZÂNFELA DE OLIVEIRA VASCONCELOSEXECUTADO: GUNAR VINGRE
VASCONCELOS SILVA SENTENÇACuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por SUYANE STELLA DE OLVEIRA
VASCONCELOS representada por ELIZÂNFELA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, em face de GUNAR VINGRE VASCONCELOS
SILVA em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.À fl. 25, a exeqüente informa que o executado encontra-se adimplente
com sua obrigação alimentar, devendo o presente feito ser extinto, nos termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil.ISSO
POSTO, JULGO extinta a presente execução de alimentos em relação aos meses executados e o faço com base no artigo 794,
inciso I, do CPC, em virtude do cumprimento da referida obrigação.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.Imperatriz, 28 de fevereiro de 2013.Genivaldo
Pereira SilvaJuiz de Direito Resp: 112268

Segunda Vara da Família de Imperatriz
Processo nº 0003116-21.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: UBERDAN DE MENEZES MATOS
Advogados: LUIS GOMES LIMA ( OAB 2299 )
Réus: KARLENE DO AMARAL MATOS e KARLUCY DO AMARAL MATOS e UBERDAN DE MENEZES MATOS JUNIOR
Citação por edital com prazo de 30 dias do(a) Sr(a) KARLENE DO AMARAL MATOS, brasileira, convivente, residente em local
incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias contestar a ação, através de advogado, sob pena de revelia e confissão.
Imperatriz/MA, 15/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz da 2a Vara da Família.
Processo nº 0010654-53.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ
Advogados: DENISE BARROSO NEPOMUCENO - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB )
Réus: ESPOLIO DE JOSE DE ARAUJO
CITAÇÃO dos herdeiro VALTER CARNEIRO DA SILVA & ANTONIO CARNEIRO DA SILVA, brasileiros, com endereços e
documentos pessoais ignorados, para querendo, manifestar-se sobre a presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado, sob pena de revelia confissão, conforme preceitua o art. 999 e seguintes do CPC. Imperatriz, 18/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família
Processo nº 0011661-80.2012.8.10.0040
Ação: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
Autor: CLAUDIENE CARNEIRO DA SILVA e CLEITON DA SILVA LIBERATO e CLESIO DA SILVA LIBERATO e KALINE DA
SILVA LIBERATO
Advogados: JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB ) e JULYANA PATRICIO DE
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ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB ) e JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA
ESTADUAL ( OAB ) e JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB )
Réus: CLEBERSON RODRIGUES LIBERATO
Intimação do(a) requerido(a) por edital com prazo de vinte (20) dias do(a) Sr.(a): CLAUDIENE CARNEIRO DA SILVA, brasileira,
solteira, doméstica, a qual residia a rua Estácio de Sá, 31-Vila Airton Sena, nesta urbe, para no prazo de 48hs, informar se ainda
tem interesse na ação, sob pena de extinção. Imperatriz, 18/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz da 2a. Vara da Família.
Processo nº 0000572-26.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RICHARD SEBA CALDAS
Advogados: JOSÉ SALES RIBEIRO JÚNIOR ( OAB 9503 )
Réus: REGINA MARIA FARIAS ARAUJO
Marco audiência de conciliação para o dia 11/04/2013 às 10:30hs. Imperatriz-ma, 18/03/2013. Adolfo Pires da Fenseca Neto. Juiz
da 2a Vara da Família.
Processo nº 0001316-55.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: BLENDA GOMES CARDOSO e CLAUDIA CARDOSO DA SILVA e HELOYSA GOMES CARDOSO
Advogados: RODRIGO DO CARMO COSTA ( OAB 9500 ) e RODRIGO DO CARMO COSTA ( OAB 9500 ) e RODRIGO DO
CARMO COSTA ( OAB 9500 )
Réus: JOSEFA GOMES DE SOUSA e RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
Advogados: ARGENTINO PEREIRA DA SILVA ( OAB 6955 ) e ARGENTINO PEREIRA DA SILVA ( OAB 6955 )
Marco audiência de instrução para o dia 24/04/2013 às 09:00hs. Devendo as partes apresentarem suas testemunhas em banca,
bem como outras provas que entenderem necessárias. Imperatriz-ma, 18/03/2013. Adolfo Pires da Fenseca Neto. Juiz da 2a Vara
da Família.
Processo nº 0001907-80.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: CRISTIAN DA CONCEIÇÃO SILVA e SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA
Advogados: JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB ) e JULYANA PATRICIO DE
ALMEIDA - DEFENSORA PUBLICA ESTADUAL ( OAB )
Réus: JONES WILLIAM DE OLIVEIRA
Marco audiência de conciliação para o dia 11/04/2013. Imperatriz-ma, 14/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz da 2a Vara
da Família.
Processo nº 0001985-74.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: DHAMARYS CAMELO DOS SANTOS e DHAYRA VITORIA CAMELO DOS SANTOS e LEIDE DAIANE CAMELO DE
OLIVEIRA
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO
ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: WILLIAN MACEDO DOS SANTOS
Marco audiência de conciliação para o dia 10/04/2013 às 10:45hs. Imperatriz-ma, 14/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz
da 2a Vara da Família.
Processo nº 0002005-65.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DO AMPARO ALVES CASTRO
Advogados: KASSIO RONALDO BRITO SILVA ( OAB 6838 )
Réus: MANOEL DA SILVA
Designo o dia 10 de abril de 2013, às 11:00 horas para audiência de conciliação. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
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Processo nº 0002086-14.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Designo o dia 11 de abril de 2013, às 10:15 horas para audiência de conciliação. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0002096-58.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Designo o dia 11 de abril de 2013, às 10:00 horas para audiência de conciliação. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0002173-67.2013.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 ) e VICTOR HUGO
ALMEIDA LIMA ( OAB 9961 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Marco audiência de conciliação para o dia 11/04/2013 às 10:45hs. Imperatriz-ma, 18/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz
da 2a Vara da Família.
Processo nº 0003184-68.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: CLARISSE DA CRUZ ROCHA BEZERRA
Advogados: TIAGO VASCONCELOS SILVA ( OAB 9723 )
Réus: DORIEDSON ALVES BEZERRA
Designo o dia 17 de abril de 2013, às 09:20 horas para audiência de instrução e julgamento. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0005048-49.2009.8.10.0040
Ação: ACAO DECLARATORIA
Autor: ALGENORA GONÇALVES DO NASCIMENTO
Advogados: MANOEL CARNEIRO SILVA ( OAB 3016 )
Réus: ESPÓLIO DE LOURIVAL EUSÉBIO DE SOUSA e JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
Folheando os autos percebe-se que o de cujus deixou oito herdeiros dos quais somente três foram citados, sendo necessário a
citação dos outros cinco. Intime-se a autora por seus advogado para em cinco dias manifestar-se nos autos. Imperatriz/MA,
18/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0005688-47.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA
Advogados: ANTONIO RONANDRE LEITE MOTA ( OAB 10670 )
Réus: EVALDO JOSÉ CARVALHO SILVA
Advogados: CLEDILSON MAIA DA COSTA SANTOS ( OAB 4181 )
Designo o dia 11 de abril de 2013, às 11:00 horas para audiência de conciliação, instrução e julgamento. Imperatriz/MA
18/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
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Processo nº 0007582-92.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FLAVIA PAIVA CARVALHO
Advogados: FABIO ROQUETTE ( OAB 4953A ) e JUDSON LOPES SILVA ( OAB 4844 )
Réus: ANA DO CARMO MARQUES SIMOES e CELMARIA DE ARAUJO SIMOES e CLAUDIA MARIA MARQUES SIMOES
VIEGAS e LIANE MARQUES SIMOES MARTINS e MARIA BARBARA MARQUES SIMÕES e RODRIGO RODRIGUES SIMÕES
Advogados: GABRIEL MENDES DOS SANTOS ( OAB 9934 ) e MARCOS VENICIUS DA SILVA ( OAB 10099 ) e RAIMUNDA
ALICE LEITE BANDEIRA ( OAB 4342 )
Intime-se a autora do inteiro teor da certidão retro (fls 82) e ainda se tem interesse no processo, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção do processo. Imperatriz/MA, 18/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0007630-51.2011.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ADRIELLY LOPES CARVALHO e DAIANE LOPES DA SILVA e EVELYN LOPES CARVALHO
Advogados: CARMELITHA AGUILAR CARLOS PEREIRA ( OAB 10266 ) e FERNANDA MIRANDA LÉDA ( OAB 10129A ) e
FERNANDA MIRANDA LÉDA ( OAB 10129A )
Réus: DELSON ANTONIO LOPES CARVALHO JÚNIOR
Considerando a fase em que o processo encontra-se com busca e apreensão de bens do comércio do executado, o qual ofereceu
impugnação e sabendo-se que a qualquer tempo o Juiz pode conciliar as partes, designo o dia 10 de abril de 2013, às 10:30 horas.
Imperatriz/MA 13/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0007754-05.2009.8.10.0040
Ação: DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DA UNIÃO ESTÁVEL
Autor: Antonio José Gonçalves dos Santos
Advogados: VALDEMAR DE BRITO ( OAB 4964 )
Réus: KEILA DEBORA FERREIRA DA SILVA
Advogados: LUCIO DELMIRO PEREIRA SILVA ( OAB 5823 )
Uma vez que o prazo processual desta ação está suspenso, assim se mantenha até ulterior deliberação do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão. Imperatriz, 18/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família
Processo nº 0008160-55.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FLAVIA PAIVA CARVALHO
Advogados: ANA VALERIA BEZERRA SODRÉ ( OAB 4856 )
Réus: ANA DO CARMO MARQUES SIMOES e CELMARIA DE ARAUJO SIMOES e CLAUDIA MARIA MARQUES SIMOES
VIEGAS e LIANE MARQUES SIMOES MARTINS e MARIA BARBARA MARQUES SIMÕES e RODRIGO RODRIGUES SIMÕES
Intime-se a autora por seu advogado para em 48 horas dizer se ainda tem interesse no processo, sob pena de extinção.
Imperatriz/MA, 18/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0009059-19.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: ANNA LUISA CARVALHO RAMOS e ERCILIA DE CARVALHO SILVA
Advogados: GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 ) e GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 )
Réus: RAIMUNDO DE SOUSA RAMOS
Intime-se o advogado para manifestar-se nos autos. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0009304-64.2011.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: LOHANA VITORIA DE ANDRADE SOUSA e MARIA BENEDITA DE ANDRADE SANTOS
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Advogados: MARIA ANDRADE SANTOS ( OAB 10500 ) e MARIA ANDRADE SANTOS ( OAB 10500 )
Réus: JOSÉ HILTON DE SOUSA SANTOS
Designo o dia 17 de abril de 2013, às 09:00 horas para audiência de instrução e julgamento. Imperatriz/MA 15/03/2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0010272-65.2009.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: NILMA CAMPELO FREITAS D ALBUQUERQUE
Advogados: ADAILTON LIMA BEZERRA ( OAB 3369 ) e ALTAIR JOSE DAMASCENO ( OAB 3416 )
Réus: ESPOLIO DE ANDRÉ PAULINO DALBUQUERQUE
Advogados: ADAILTON LIMA BEZERRA ( OAB 3369 ) e ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JÚNIOR ( OAB 6796 ) e OZIEL VIEIRA
DA SILVA ( OAB 3303 )
Intime-se os demais herdeiros habilitados na pessoa de seus advogados para que manifestem-se dos pagamentos/alvarás em
cinco dias, inclusive a doação de utensílios e moveis da Mater Clíinica para a Igreja Evangélica Nova Aliança, nos termos do
pedido de fls 1745/1748. Imperatriz/MA, 18/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0011292-86.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CARLOS ALBERTO BANDEIRA ROCHA
Réus: CARLOS ALBERTO SEGUNDO ALVES ROCHA e MARIA EULÊMIA ALVES
Advogados: GARDENIA JALES DE SOUZA ( OAB 8063 )
Por essas razões, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, bem como condeno o autor por litigância de má-fé, arbitrando multa em 1%
sobre o valor da causa a ser revestida em favor dos requeridos e o condeno também, ao pagamento das custas processuais ao
FERJ e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em um mil reais.Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 13 de março
de 2013.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família
Processo nº 0011422-76.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: GIOMAR CIPRIANO RODRIGUES
Advogados: ROGERIO DE SOUSA LEAL ( OAB 7009 )
Réus: DENISE DE SOUZA CORTEZ
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA SOUZA ( OAB 9952 )
Marco audiência de instrução para o dia 16/04/2013 às 09:45hs, devendo as partes apresentarem suas testemunhas em banca,
bem como outras provas que entenderem necessárias. Imperatriz-ma, 14/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz da 2a Vara
da Família.
Processo nº 0011635-82.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: CICERO ALVES DE ARAUJO e FRANCISCO ALVES DE ARAUJO e JOÃO ALVES ARAÚJO e JOSE RIBAMAR
ARAUJO e LUIZ ALVES DE ARAUJO FILHO e MARIA DE JESUS ARAUJO
Advogados: MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 ) e MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 ) e
MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 ) e MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 ) e MARIO
HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 ) e MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO ( OAB 10327 )
Réus: LUIZ ALVES DE ARAUJO e MARIA DO CARMO DA CONCEICAO
Intime-se para em cinco dias juntar aos autos documentos relativos ao imóvel, conforme o teor do artigo 358 do CPC.
Imperatriz/MA 15/03/2013 Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0011803-84.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: JOITON ALVES DOS SANTOS
Advogados: MARILENE SOUSA SANTOS ( OAB 8399 )
Réus: MURIEL KARLA MELO LIMA DOS SANTOS
Marco audiência de instrução para o dia 11/04/2013 às 09:30hs, devendo as partes apresentarem suas testemunhas em banca, e
outras provas que entenderem necessárias. Imperatriz-ma, 14/03/2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto. Juiz da 2a Vara da Família.
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Processo nº 0000324-94.2012.8.10.0040
Ação: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
Autor: HAROLDO HENRIQUE BORGES LARA
Réus: ELIENE BEZERRA LOPES LARA
Com efeito, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do artigo 267, inciso III, do CPC, razão pela qual JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito. Sem custas. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Imperatriz, 08 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família.
Processo nº 0000511-68.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
Autor: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA
Advogados: TERENCIO ALVES GUIDA LIMA ( OAB 11485 )
Réus:
Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO O PEDIDO, autorizando a expedição de Alvará Judicial a fim de
que o autor consiga junto ao Detran/MA transferir para seu nome a motocicleta em questão.Isento de custas processuais ante o
pedido de Justiça Gratuita, devendo a autora recolher apenas a taxa do Alvará. Publicada com a juntada aos autos.Registre-se.
Intime-se. , 13 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família .
Processo nº 0001053-57.2011.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: BRUNA EVELYN BRITO DA SILVA SALGADO e CELIA MARIA BRITO DA SILVA
Advogados: GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 ) e GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 )
Réus: OSMAR FERREIRA SALGADO
Com efeito, percebe-se que ela não mais possui interesse no prosseguimento desta, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo
sem resolução de mérito com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas. Publicada
com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 14 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz
da 2a Vara da Família .
Processo nº 0001286-83.2013.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO CONSENSUAL
Autor: HEUSLY REIS MELO e SAMOEL BEZERRA DE ASSIS
Advogados: ARTUR AUGUSTO SOARES DA PAZ ( OAB 11816 ) e ARTUR AUGUSTO SOARES DA PAZ ( OAB 11816 )
Réus:
Isto posto, conheço diretamente do pedido para julgá-lo PROCEDENTE, decretando o divórcio de HEUSLY REIS MELO e
SAMOEL BEZERRA DE ASSIS, pondo fim à sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial, ficando homologadas as demais
cláusulas do acordo celebrado. Esta decisão servirá de mandado de intimação, averbação, cumprimento, e/ou ofício na
comunicação do ato processual, dentro do princípio da celeridade aqui implantado. Sem custas e sem emolumentos, ante o
benefício da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Imperatriz, 11 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2a Vara da Família.
Processo nº 0006228-95.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: AILAN MILHOMEM BARROS
Advogados: JAMES FERREIRA DOS ANJOS ( OAB 10657 )
Réus: ANTONI VITOR DOS SANTOS BARROS
Dessa forma, em acordo com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE pedido, para exonerar o autor da obrigação de prestar
alimentos ao ora suplicado. Recolham-se as custas. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Imperatriz, 13 de
março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família.
Processo nº 0007320-11.2012.8.10.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: BRUNA EVELYN BRITO DA SILVA SALGADO e CELIA MARIA BRITO DA SILVA
Advogados: GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 ) e GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071 )
Réus: OSMAR FERREIRA SALGADO
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Com efeito, percebe-se que ela não mais possui interesse no prosseguimento desta, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo
sem resolução de mérito com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas. Publicada
com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 14 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz
da 2a Vara da Família .
Processo nº 0008017-32.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: MARIA LUIZA MORAIS ALVES
Advogados: PAULO ROBERTO SAMPAIO COQUEIRO ( OAB 10905 ) e YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175 )
Réus: RAIMUNDO SANTOS ALVES
Diante de tais ponderações, de tudo que foi produzido, das propostas na fase conciliatória entre R$ 80,00 e R$ 150,00 reais ,
donde se infere estar dentro da realizada do casal, até porque não se vislumbrou se viviam em padrão de luxo e em desacordo
com o parecer ministerial, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o suplicado em pagar mensalmente, 20%
(vinte por cento) do salário mínimo (R$ 135,60), ressalvando-se que a mãe tem o dever constitucional de também contribuir com a
criação e educação do infante e ainda que a presente decisão nunca é definitiva, poderá ser modificada em nova demanda.A
prestação alimentícia deverá ser depositada até o dia cinco de cada mês, em conta poupança a ser aberta por esse juízo, caso a
mãe do autor não a tenha.Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios em
20%(vinte por cento) do valor da condenação, multiplicado por doze vezes.P.R.I. Imperatriz/MA, 27 de janeiro de 2013.Adolfo Pires
da Fonseca NetoJuiz da 2ª Vara da Família.
Processo nº 0009744-26.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: ROBERT ALMEIDA CORDEIRO
Advogados: KALLEU CARDOSO DOS SANTOS ( OAB 10841 )
Réus: RAISSA FARIAS CORDEIRO
Dessa forma, JULGO PROCEDENTE pedido, para exonerar o autor de continuar a pagar alimentos a essa sua filha. Oficie-se ao
empregador do requerido para que cesse os descontos em folha, não obstante a afirmação de que tal pagamento se encontra
suspenso. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Imperatriz, 13 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca
Neto Juiz da 2a Vara da Família .
Processo nº 0010988-87.2012.8.10.0040
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: ODEANES FERREIRA DE SOUSA
Advogados: CLEDILSON MAIA DA COSTA SANTOS ( OAB 4181 )
Réus: MARIA REJANE SILVA DE ANDRADE SOUSA
Por esses motivos, e por restarem preenchidos os requisitos do artigo 267, incisos V e VIII, do CPC, em acordo com o parecer
ministerial JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se.
Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 11 de março de 2013. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família

Terceira Vara da Família de Imperatriz
Processo nº 0007926-49.2006.8.10.0040
Ação: INVENTARIO
Autor: CIRLENE MOREIRA BATISTA e PALOMA BATISTA FORMENTINI
Advogados: ROBERTO LUIS CARON ( OAB 3722 )
Réus: JOAO PEDRO PEREIRA FORMENTINI e PEDRO HENRIQUE PEREIRA FORMENTINI
Advogado: ANTONIO NERES DE JESUS E SOUZA (OAB 3024)
Vistos.PALOMA BATISTA FORMENTINI, qual. fl., ajuizou pedido de abertura de inventário em razão do óbito do seu pai JOÃO
CARLOS FORMENTINI, tendo por isso interesse na sucessão (fls. 06).Despachada a inicial, prestou compromisso de
inventariante, apresentando a seguir as primeiras declarações (fls.).Citados, impugnaram as primeiras declarações os herdeiros
HENRIQUE PEREIRA FORMENTINI e JOÃO PEDRO PEREIRA FORMENTINI (fls.)Foram apresentados os documentos
comprobatórios do parentesco dos herdeiros POLLYANA BATISTA FORMENTINI, PALOMA BATISTA FORMENTINI, HENRIQUE
PEREIRA FORMENTINI e JOÃO PEDRO PEREIRA FORMENTINI, além dos bens componentes do espólio (fls.).Relatados,
decido.Tem-se o acervo patrimonial composto pelos seguintes bens: (1) um imóvel rural contendo 88,28 ha identificado pela
matrícula imobiliária n. 4677, do Cartório do Ofício Extrajudicial de João Lisboa (MA), datada de 22-05-2004, (2) 6000 mil cotas da
empresa COMVIDROS Ltda. (fls. 43/44). Os demais bens imóveis encontram-se registrados em nome de terceiros, o que afasta,
como tal sua inclusão. Outros escritos particulares tangendo a limitação de área do imóvel rural também não repercutem por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 701 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
do art. 108 do Código Civil. E ainda quanto alguns bens narrados inexistem quaisquer indícios de sua existência ao menos.Quanto
a qualidade dos herdeiros, de se notar que eles são filhos do autor da herança, e como tal herdam "por cabeça".Pondere-se que
através dos autos n. 453/1997 que tramitou perante a 1ª Vara de Família o de cujus não carregou para a união estável mantida
com ANALICE SOUSA PEREIRA, entre 1995 até seu óbito - como alegam os seus filhos e herdeiros.Afinal, a sociedade
extramatrimonial é reconhecida pelo ordenamento jurídico (CF art. 226 par. 3o), estando regulada pelos artigos 1.723 a 1.727 do
Código Civil - aplicável à espécie, segundo inteligência dos arts. 2.035 e 2.045 do mesmo diploma legal.Inexistindo contrato entre
as partes, decorre do reconhecimento da sociedade extramatrimonial a partilha dos bens adquiridos pelos companheiros, sendo
desnecessária a prova do esforço comum para se verificar a comunhão dos bens. Inteligência do art. 1.725 do Código Civil e
Enunciado n. 115 das Jornadas de Direito Civil do STJ.Nas primeiras declarações, enaltecidas, aliás, quando da apresentação da
listagem de bens com as respectivas documentações que lhes subsidiam, nada há a sindicar nesse vezo. Acerca a partilha,
determina a legislação em vigor seja ela judicial havendo ajuste entre os herdeiros, sendo, no caso, inevitável o condomínio. De
acordo com a Lei Estadual n. 7.799/02 o imposto, cuja alíquota é de 4%, alcança a herança diante do valor do espólio, tendo por
base os bens radicados no Estado do Maranhão, cabendo a Receita Estadual sindicar seu valor para efeito de instituição de
tributo.Acerca das 6000 cotas sociais, tem-se que corrigidas até 2013 totalizam R$ 15.891,75; e quanto ao valor médio do hectare,
de terra nua, a casa dos R$ 967,58, totalizando, assim R$ 85.417,96. Logo a meação alcança o total de R$ 50.654,855Posto isto e
por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE
INVENTÁRIO concernente ao espólio de JOÃO CARLOS FORMENTINI, para partilhar os seus bens, direitos e obrigações,
expedindo-se as folhas de pagamento de quinhão hereditário da seguinte forma, ressalvados direitos de terceiros, após
comprovado o recolhimento do imposto causa mortis e custas processuais, conforme já indicado, cujo recolhimento dar-se-á em
até 20 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de 50%, nos termos da Lei nº 7.799/02, sendo:a. para a meeira ANALICE
SOUSA PEREIRA: (1) 35,92 da do imóvel rural identificado pela matrícula imobiliária n. 4677, do Cartório do Ofício Extrajudicial de
João Lisboa (MA), datada de 22-05-2004 (fl. 47), (2) 6000 mil cotas da empresa COMVIDROS Ltda. (fls. 43/44);b. para POLLYANA
BATISTA FORMENTINI, PALOMA BATISTA FORMENTINI, HENRIQUE PEREIRA FORMENTINI e JOÃO PEDRO PEREIRA
FORMENTINI a porção ideal de 13,09 ha do imóvel rural identificado pela matrícula imobiliária n. 4677, do Cartório do Ofício
Extrajudicial de João Lisboa (MA), datada de 22-05-2004 (fl. 47).Custas finais e honorários advocatícios, pro rata, nos termos do
art. 25 do CPC, tendo por base o valor dos bens inventariados (excluída a meação).Imperatriz, 14.03.2013. P. R. I. C.MARCELO
TESTA BALDOCHI Juiz de Direito Resp: 154971

Terceira Vara Criminal de Imperatriz
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 10117120128100040
DENOMINAÇÃO: Ação Penal
AUTOR(A): Justiça Pública
RÉ(S): EDIGLEYSON OLIVEIRA DA SILVA E WALTEMBERK CARVALHO COELHO
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 180,m § 1º do CPB
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ernesto Guimarães Alves, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado(a) abaixo indicado(a) para tomar conhecimento da Sentença de fls. 91/112 que fica
fazendo parte integrante deste, cientificando-os também no prazo de 05 (cinco) para querendo apelarem da referida sentença
prolatada pelo (a) MM Juiz(a) Dr (a) Ernesto Guimarães Alves.
(...) Isto posto, julgo procedente a denúncia para condenar WALTEMBERK CARVALHO COELHO E EDIGLEYSON OLIVEIRA DA
SILVA, pela prática prevista no artigo 180, § 1º do CP. (...) com isso fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) anos
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (....) fixo o regime de cumprimento da pena: Aberto (...) Itz, 15 de fevereiro de
2013. Ernesto Guimarães Alves, Juiz de Direito
ADVOGADO(A): PAULO DIAS DE CARVALHO, OAB/MA Nº 8351 (ADV. DE WALTEMBERK)
JATETE GUIMARÃES, OAB/MA Nº 9138 (ADV. DE EDIGLEYSON)
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 18 (dezoito) de março de 2013. Eu, Odair de Sena Assis, Técnico Judiciário, o fiz digitar e
conferi.
Ernesto Guimarães Alves
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Criminal

Vara da Fazenda Pública de Imperatriz
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000088-33.2012.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHAO
Réus: I CONCEIÇÃO COMÉRCIO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada I CONCEIÇÃO COMÉRCIO, CNPJ. 02.924.625/0001-75, na pessoa de seu representante legal, atualmente em
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lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$
3.776,10 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e dez centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena
de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 03118/2011, data:
28/10/2011. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que
será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria
Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz
Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000092-70.2012.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHAO
Réus: ELAINE PEREIRA DA SILVA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada ELAINE PEREIRA DA SILVA, CPF. 051.274.345-20 atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de
05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 19.792,02 (dezenove mil, setecentos e noventa e
dois reais e dois centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos
bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 1115400587, data: 09/06/2011. E para que chegue ao seu
conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que
se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e
subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000155-95.2012.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O ESTADO DO MARANHÃO
Réus: R U DE MOURA COMERCIO e ROGÉRIO UGOLINI DE MOURA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada R U DE MOURA COMERCIO, CNPJ. 04.844.991/0002-20 na pessoa de seu representante legal e dos seus coresponsáveis ROGÉRIO UGOLINI DE MOURA, CPF. 139.251.641-20. atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de
05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 13.070,11 (treze mil, setenta reais e onze
centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para
garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 03315/2011, data: 09/11/2011. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa
alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e
na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM
da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000758-08.2011.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHÃO e JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA
Réus: L M JESUS e LEONARDO MOREIRA DE JESUS
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada L M JESUS, CNPJ. 02.345.020/0001-20 na pessoa de seu representante legal e dos seus co-responsáveis
LEONARDO MOREIRA DE JESUS, CPF. 760.917.833-00 atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco)
dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 6.402,16 (seis mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis
centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para
garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 04333/2010, data: 24/09/2010. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa
alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e
na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM
da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000776-29.2011.8.10.0044

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 703 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHÃO e JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA
Réus: J ROBERTO S DO NASCIMENTO COMERCIO - ME e JOSÉ ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada J ROBERTO S DO NASCIMENTO COMERCIO - ME, CNPJ. 02.589.047/0001-68 na pessoa de seu representante
legal e dos seus co-responsáveis JOSÉ ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, CPF. 345.353.143-49 atualmente em lugar incerto e
não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 4.272,72 (quatro mil,
duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem
arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 01921/2011, data: 23/03/2011. E para
que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na
forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo,
nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 14 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário
Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000917-48.2011.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO ( OAB )
Réus: JAKELINY BASTAZINI SANTOS e NUNO ALVARES SANTOS SILVA e TOCANTINS AUTO LTDA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada TOCANTINS AUTO LTDA, CNPJ. 05.300.751/0001-47 na pessoa de seu representante legal e dos seus coresponsáveis JAKELINY BASTAZINI SANTOS, CPF. 570.959.572-15 e NUNO ALVARES SANTOS SILVA, CPF. 297.894.862-00,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no
valor de R$ 18.330,57 (dezoito mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à
penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º
02172/2011, data: 19/05/2011. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o
presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o
presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu,
Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda
Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0000978-06.2011.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ESTADO DO MARANHÃO
Advogados: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO ( OAB )
Réus: FRANCISCO FERREIRA VALE
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada FRANCISCO FERREIRA VALE, CPF. 329.025.903-00 atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo
de 05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 1.404,90 (um mil, quatrocentos e e quatro reais
e noventa centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos
bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 1115400401, data: 12/05/2011. E para que chegue ao seu
conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que
se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e
subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0004704-22.2010.8.10.0044
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: ANTONIO SILVA SOUZA ARAÚJO JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO e ESTADO DO MARANHÃO
Réus: ALCI ALVES e EDMAR FRANCO DE PAIVA e FRANCO E ALMEIDA LTDA e WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada FRANCO E ALMEIDA LTDA, CNPJ. 26.946.319/0042-76, na pessoa de seu representante legal e dos seus coresponsáveis EDMAR FRANCO DE PAIVA, CPF. 129.292.201-04; ALCI ALVES, CPF. 222.944.571-53; WELLINGTON
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RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF. 123.004.701-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias,
após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 187.114,47 (cento e oitenta e sete reais mil, cento e quatorze reais
e quarenta e sete centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens
quantos bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 02189/2010, data: 06/05/2010. E para que chegue ao seu
conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que
se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e
subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0008247-38.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: EVERTON RODRIGUES BANDEIRA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada EVERTON RODRIGUES BANDEIRA, CPF. 062.218.073-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no
prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 7.078,44 (sete mil, setenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens
quantos bastem para garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/000485, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu
conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que
se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e
subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0008547-97.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: ANTONIO VELOSO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada ANTONIO VELOSO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo
assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 3.890,32 (três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos),
devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a
dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/001148, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na
forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
aos 26 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva
Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0008569-58.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: RUTHE NOLETO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada RUTHE NOLETO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo
assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 3.807,06 (três mil, oitocentos e sete reais e seis centavos), devidamente
corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida. Certidão
de Dívida Ativa n.º 2007/001178, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no
futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei.
Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 25 de
fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular
da Vara da Fazenda Pública.
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Processo nº 0008702-03.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÃO

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO, CNPJ. 33.530.486/0057-83 na pessoa de seu representante legal
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da ação, bem como INTIMADO da sentença prolata: "DECIDO. A Lei
Processual Civil, nos termos do artigo 794, I, determina a extinção da ação, face a satisfação da obrigação pelo executado. Diante
do exposto, julgo EXTINTA a presente Ação, determinando a baixa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas
finais. Após o trânsito em julgado e o pagamento das custas pelo executado (artigo 26, CPC), arquivem-se com baixa na
distribuição. Determino a baixa, acaso existente, em gravames sobre bens do devedor por força da execução. Expeça-se Alvará
para, liberação de possível quantia constrita em nome dos executados. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Imperatriz, 05 de junho
de 2012. Juiz Adolfo Pires da Fonseca Neto. Titular da 2º Vara de Família. Respondendo/portaria 1254/2012". E para no prazo de
30 (trinta) dias efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos), sob pena de inscrição em dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no
futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei.
Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 25 de
fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular
da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0008756-66.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALEMIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: ENEDITE MAGALHAES DE CARVALHO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada ENEDITE MAGALHAES DE CARVALHO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco)
dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 4.240,66 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e
seis centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para
garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/001016, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não
possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos
termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 25 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM
da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0009164-57.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: OSCAR MAGUNO CANADA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada OSCAR MAGUNO CANADA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o
prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 3.697,01 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e um centavos),
devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a
dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/001227, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na
forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
aos 25 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva
Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0009393-17.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
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Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: REINALDO NUNES CABRAL
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Publicação: 20/03/2013

O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada REINALDO NUNES CABRAL, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o
prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 3.362,41 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e um
centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para
garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/001397, data: 18/09/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não
possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos
termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 15 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM
da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0009629-66.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: JOSE DULCIO FOGGIATTO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada JOSE DULCIO FOGGIATTO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, após o
prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 1.162,31 (um mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos),
devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a
dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/077512, data: 30/11/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na
forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão,
aos 25 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva
Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Processo nº 0009812-37.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: SOHESTE S C OESTE DE HOTEIS LTDA
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a
parte executada SOHESTE S C OESTE DE HOTEIS LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco)
dias, após o prazo assinado no Edital, pagar o débito no valor de R$ 640,76 (seiscentos e quarenta reais e setenta e seis
centavos), devidamente corrigido, ou nomear bens à penhora sob pena de serem arrestados tantos bens quantos bastem para
garantir a dívida. Certidão de Dívida Ativa n.º 2007/077718, data: 30/11/2007. E para que chegue ao seu conhecimento e não
possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos
termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 25 de fevereiro de 2013. Eu, Fabrício Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, conferi e subscreve. Juiz JOAQUIM
da Silva Filho. Titular da Vara da Fazenda Pública.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
Processo nº 0000371-91.1991.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
Réus: ALEXANDRE CESAR TROVAO e MARIA YOMAR SALDANHA TROVAO e TRATOMAQ TRATORES E MAQUINAS DO
NORDESTE LTDA e VITOR DIAS TROVAO FILHO
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz, Estado do
Maranhão. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de INTIMAÇÃO com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, que se processam por este Juízo e Secretaria Judicial da Vara da Fazenda Pública, os autos
supramencionados, tendo em vista despacho INTIMA: as partes requeridas, TRATOMAQ TRATORES E MAQUINAS DO
NORDESTE LTDA, CNPJ 05.777.651/0002-97, na pessoa de seu representante legal e seus co-responsáveis MARIA YOMAR
SALDANHA TROVÃO, CPF 063.898.643.53, ALEXANDRE CÉSAR TROVÃO, CPF 063.898.563-34 e VITOR DIAS TROVÃO
FILHO CPF 100.461.353-91, atualmente em lugar incerto e não sabido para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
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CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro,
expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu
cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 4 de Março de 2013. Eu, Eliza Machado Cardoso (Téc. Judiciário),
digitei e Fabricio Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, confere e subscreve. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da
Fazenda Publica.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Processo nº 0001135-96.1999.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: Estado do Maranhão
Advogados: OSVALDO SANTOS CARDOSO - PROCURADOR-GERAL ADJ. DO ESTADO ( OAB )
Réus: Dist. Hypefarama de Medicamentos Ltda e ERMILTON GOMES DE FREITAS e PEDRO GOMES DE FREITAS
O Excelentíssimo Senhor Joaquim da Silva Filho, Juiz de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Imperatriz , Estado
do Maranhão. FINALIDADE. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica(m)
INTIMADO as partes executadas, Dist. Hypefarama de Medicamentos Ltda, CNPJ: 41.374.786/0001-94, na pessoa de seu
representante legal, e co-responsáveis ERMILTON GOMES DE FREITAS, CPF. 135.806.631-00; PEDRO GOMES DE FREITAS,
CPF: 398.884.951-00, e seus respectivos cônjuges, se casados forem, da PENHORA dos seguintes imóveis: (01) uma GLEBA DE
TERRAS, neste município, denominada Fazenda Santa Rosa, Lote 515, Gleba Frades II, com área de 94.20'15 ha, matriculado no
livro 2-GL, fl. 82, sob o nº 31.631. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o
presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o
presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 4 de Março de 2013. Eu,
Fabricio Ferraz Vasconcelos, Secretário Judicial, o fis digitar, conferi e subscrevo. Juiz JOAQUIM da Silva Filho. Titular da Vara da
Fazenda Publica.
Processo nº 0000776-92.2012.8.10.0044
Ação: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: SEBASTIAO VIEIRA DO PATROCINIO
Advogados: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100 )
Réus: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Vistos, Recebo a petição de fls. 39/43 como embargos a execução, nos termos do art. 730 do CPC.Intime-se o embargado para,
no prazo de 10 dias, se manifestar sobre os embargos apresentados.Cumpra-seImperatriz/MA, 11 de março de 2013. Juiz
JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Publica Resp: 147165
Processo nº 0003043-47.2006.8.10.0044
Ação: TUTELA ANTECIPADA
Autor: MARIA AMÉLIA DE CASTRO CARNEIRO
Advogados: ANTONIO TEIXEIRA RESENDE ( OAB 4803A ) e LORENNA OLIVEIRA E OLIVEIRA SARIEDINE ( OAB 9496A )
Réus: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Vistos, Recebo a petição de fls. 657/660 como embargos a execução, nos termos do art. 730 do CPC.Intime-se o embargado para,
no prazo de 10 dias, se manifestar sobre os embargos apresentados.Cumpra-seImperatriz/MA, 12 de março de 2013. Juiz
JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Publica Resp: 147165
Processo nº 0008439-68.2007.8.10.0044
Ação: EXECUCAO FISCAL
Autor: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA
Advogados: EMMANUEL ALEMIDA CRUZ ( OAB 3806 )
Réus: SALON COSTA SANTOS
Advogados: SOLON COSTA SANTOS ( OAB 8116 )
Vistos,1. Defiro o pedido de fls. 60. 2. Efetuada a penhora, consoante espelho em anexo, intime-se o executado, nos termos do art.
12 da Lei 6.830/80.3. Cumpra-se. Imperatriz, 12 de março de 2013.Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitula da Vara da Fazenda Pública
Resp: 151068

Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz
Processo nº 0004457-47.2010.8.10.0042
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 708 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

DISPOSITIVO:Diante de todo o exposto, com base nos argumentos e dispositivos acima especificados, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva ínsita na denúncia de fls. 2/4, para CONDENAR o acusado JOSÉ ARAÚJO DA SILVA,
devidamente qualificado nos autos, quanto ao crime de lesão corporal tipificado pelo art. 129, §9º, do Código Penal, por entender
que estão presentes os requisitos do decreto condenatório relativo a esse crime.Por outro lado, ABSOLVO o denunciado JOSÉ
ARAÚJO DA SILVA quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), tendo em vista a inocorrência, na espécie, dos
requisitos configuradores do delito em questão.Observando a individualização da pena prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal Pátrio, passa este juízo a estabelecer a pena a ser
submetida ao condenado JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, consoante estabelecida na dicção do art. 59 do mencionado diploma legal.A
culpabilidade, concebida nesta oportunidade como um juízo de censurabilidade/reprovabilidade da conduta, não pode ser avaliada,
uma vez que não se apresentam elementos suficientes nos autos nesse sentido.Não há antecedentes criminais.A conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha perante a comunidade, a família e aos colegas de trabalho. In casu,
deixo de reputar esta conduta como negativa, face à inexistência de elementos nos autos neste sentido.A personalidade refere-se
ao caráter ou à índole do réu, de modo que não constam dos autos elementos suficientes à sua valoração, razão pela qual deixo
de apreciá-la.Os motivos do crime são comuns à natureza do delito, razão pela qual deixo de valorá-los.As circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o crime ocorrera em local público, na frente das crianças que acompanhavam a
vítima, tendo deixado o rosto da ofendida ensangüentado, o que, certamente, desabona a conduta do acusado.As conseqüências
do crime se apresentam normais ao cometimento do delito ora imputado, impedindo qualquer valoração negativa a seu respeito. O
comportamento da vítima, não deve ser valorado, vez que pelas provas carreadas aos autos, não contribuiu para o
crime.Considerando as razões supra expendidas, posto que existe 01 (uma) circunstância prevista no art. 59 do Código Penal
desfavorável ao réu, valorada à base de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo entre as penas mínima (3 meses) e máxima (3
anos) do crime de lesão corporal, qualificado pela violência doméstica, correspondendo ao quantum de 04 (quatro) meses cada
uma, fixo a pena-base em 07 (meses) de detenção.Na segunda fase, deixo de aplicar a agravante prevista no art. 61, II, "f" do
Código Penal, em obediência a regra do ne bis in idem, vez que a circunstância do delito ser praticado com base na violência
doméstica, já é qualificadora do delito de lesão corporal. Em não havendo outras causas legais e especiais de aumento e
diminuição da sanção, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses de detenção, devendo a reprimenda privativa de liberdade ser
cumprida na CASA DE RESSOCIALIZAÇÃO deste Município, em regime aberto.Com fulcro no art. 77 e seguintes do CP c/c art.
696 e seguintes do CPP, concedo ao ora condenado à suspensão condicional da pena que lhe foi imposta. Considerando, ainda, o
princípio da proporcionalidade, corolário direto dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF) e
da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), fixo o período de prova por um período de 01 (um) ano, abaixo do patamar
cominado no caput do art. 77 do Código Penal, vez que a sanção in concreto se aproxima do mínimo legal e as circunstâncias
judiciais lhe são quase inteiramente favoráveis, desde que cumpridas, integralmente, as condições a seguir elencadas, sob pena
de revogação imediata do benefício (Inteligência dos arts. 77, 78, 79 e 81, todos do CP).1. Proibição de ausentar-se desta
Comarca sem a expressa autorização do Juízo competente;2. Comparecimento pessoal e obrigatório no Juízo competente,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades;3. Proibição de qualquer tipo de intimidação, ameaça ou qualquer outra
forma de agressão psicológica ou física em detrimento da vítima e de suas testemunhas.4. Participação do réu em programa de
combate à violência doméstica e familiar, a ser desenvolvido e/ou indicado pelo Juízo competente.Com respaldo no art. 44, I, do
CP, deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em restritiva de direitos, considerando que o delito foi cometido
mediante violência à vítima.Deixo de decretar a prisão preventiva do réu, vez que não estão presentes os requisitos autorizadores
do ergastulamento cautelar inscritos no art. 312 do CPP, pois a instrução criminal já se encontra finda e não há notícias de que o
réu voltou a delinqüir; não apresentando, também, perigo à garantia da ordem pública, nem prejuízo à aplicação da lei penal, pois a
sentença condenatória já se encontra prolatada.Outrossim, CONDENO o acusado José Araújo da Silva a reparar os danos morais
sofridos pela vítima, conforme fundamentado, devendo pagar à ofendida a importância de R$ 1.244,00 (mil, duzentos e quarenta e
quatro reais), quantia equivalente ao montante de 02 (dois) salários mínimos. O referido valor deverá ser pago com correção
monetária e juros de 1% ao mês até efetivo pagamento, que deverá ser efetivado em até 15 (quinze) dias, a contar da intimação do
acusado desta Sentença, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação (art. 475-J, CPC).Com o trânsito em julgado da
sentença, remeta-se o boletim individual do condenado JOSÉ ARAÚJO DA SILVA à Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Maranhão.Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de suspensão dos direitos
políticos, ex vi do artigo 15, III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de recolhimento em triplicata ao Juízo das Execuções
Penais, bem assim cópia da denúncia, da sentença e da certidão do trânsito em julgado e realizem-se as anotações necessárias
na distribuição.Condeno o Estado do Maranhão a pagar os honorários da advogada Dra. Doranisce Soares de Menezes, OAB/MA
3908 que atuou como Defensora nomeada da vítima, no valor de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais), conforme disposto
em tabela atualizada da OAB/MA, tendo em vista não haver Defensores Públicos de Carreira lotados e em exercício nesta Vara
Especializada à época da nomeação.Sentenciado isento de custas na forma da lei (art. 10, II, Lei Estadual 6584/94 c/c art. 3º, II, da
Lei Federal 1060/50).Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se.Imperatriz (MA), 28 de novembro de 2012.Sara Fernanda
Gama Juíza de Direito Titular Resp: 160838
Processo nº 0005667-70.2009.8.10.0042
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Ex positis, pelos motivos supramencionados, julgo IMPROCEDENTE a Denúncia quanto aos crimes de constrangimento ilegal e
lesão corporal qualificada pela violência doméstica, ABSOLVENDO o acusado SILVESTRE DOS SANTOS CARVALHO FILHO no
que se refere aos delitos em questão.Outrossim, conforme fundamentado, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado
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relativamente ao delito de ameaça, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c artigo 109, VI, do Código Penal, com redação anterior à
alteração promovida pela Lei 12.234/2010.Notifique-se o Ministério Público Estadual.Dê-se ciência às partes e à Autoridade Policial
competente.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE MANDADO/OFÍCIO.P.
R. I.Cumpra-se.Imperatriz(MA), 27 de setembro de 2012.SARA FERNANDA GAMA Juíza de Direito Titular Resp: 155739

Segundo Juizado Especial Cível de Imperatriz
PROCESSO N.º: 1441.07.2009.8.10.0047
NÚMERO ANTIGO: 1441/2009
REQUERENTE: DIVINO ETERNO SOARES SANTOS
REQUERIDO: CEMAR
ADVOGADO(A): MARIA ANTONIETA TORRES RIBEIRO – OAB/MA 7859
LIVIA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA – OAB/MA 8103
GILBERTO COSTA SOARES – OAB/MA 4914
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido constante na inicial, para declarar parcialmente inexigível o débito
cobrado pela reclamada, no valor de R$ 1.340,64 (Um mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), pois que
excede ao período fixado para fins de cálculo no art. 71 da Resolução da Aneel, de modo que determino o recálculo do montante
devido, nos moldes do artigo supra citado, ou seja, sobre a média dos três últimos faturamentos, sendo que a cobrança não poderá
ultrapassar um ciclo de faturamento, bem como condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 800,00 (Oitocentos
reais) a título de danos morais, que se ajusta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre o valor incidirá correção
monetária pelos índices oficiais do governo (INPC) a contar desta data e juros de um por cento ao mês a partir da citação. O não
pagamento da verba indenizatória dentro de quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência de multa
de dez por cento sobre o valor fixado acrescido de juros e correção monetária, nos termos do artigo 475-J do CPC. Confirmo os
efeitos da liminar concedida às fls. 47, que fica restrita ao débito ora questionado, vez que foi considerado parcialmente inexigível,
e não a faturas normais de consumo de energia elétrica.
Imperatriz, 04 de Fevereiro de 2010.
ANA PAULA SILVA ARAÚJO
Juíza de Direito Titular do 2º Jecível
PROCESSO N.º: 510.04.2009.8.10.0047
NÚMERO ANTIGO: 510/2009
REQUERENTE: CLAUDIO DOS SANTOS JORGE
ADVOGADO(A): FABRICIO FERRAZ VASCONCELOS – OAB/MA 8.872
REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): CARLOS MAGNO DE ARAÚJO NUNES – OAB/MA 9.345
EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO – OAB/MA 6.565-A
Nos termos dos artigos 794 e 795 do CPC, com aplicação autorizada pelo artigo 52 da Lei 9.099/95, JULGO, por sentença, extinta
a ação de execução de sentença, para determinar, após a ciência das partes o arquivamento imediato dos autos e, após o
transcurso do prazo recursal, a baixa respectiva no sistema THEMIS JE 3.0.
Imperatriz, 04 de Março de 2013.
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Juiz de Direito Titular do 1º JECível
Respondendo pelo 2º JECível

Itapecuru-Mirim
Primeira Vara de Itapecuru-Mirim
Processo nº 0001121-46.2012.8.10.0048
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: B. V. FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados: MARA SENDY DE OLIVEIRA ( OAB 133147 ) e FLÁVIA PATRÍCIA LEITE CORDEIRO (OAB 4909)
Réu: LUCIANO CARVALHO COTA
ATO ORDINATÓRIODiante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da
Constituição Federal, art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XIII - CGJ XVXIII. Intimar o autor da
certidão negativa do oficial de justiça fl. 55, para requerer o que entender de direito em 05(cinco) dias. Itapecuru-Mirim-MA, 18 de
março de 2013. ALESSANDRA COSTA FERREIRA BEZERRA. Secretária Judicial da 1ª Vara.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO: 60 DIAS)
A Doutora LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA, desta cidade e Comarca de
Itapecuru, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a quem interessar possa, pelo presente Edital, que dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria
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Judicial, tem curso uma ação Penal nº 3-36.1992.8.10.0048, em que é Denunciante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
denunciado EDSON SOARES, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Codó/MA, filho de Antônio da Rocha Silva e Bernadina
Soares, antes residente e domiciliado na Rua Santa Luzia nº 518, Pedreira/MA, mas atualmente em lugar incerto e não sabido, e
por esse motivo fica o acusado devidamente INTIMADO, através do presente, da sentença judicial, cujo dispositivo final é o
seguinte: Assim, em face do não exercício da pretensão punitiva estatal por período de tempo juridicamente relevante, restando
prejudicada in totum a persecutio criminis in judicio, julgo extinta a punibilidade de Edson Soares, em relação ao crime tratado nos
presentes autos, em acatamento ao disposto no art. 107, IV, 1ª figura c/c art. 109, II c/c art. 115 c/c art. 117, I do Código Penal
Brasileiro. P. R. I. Itapecuru-Mirim/MA, 27 de outubro de 2011.Laysa de Jesus Paz Martins Mendes Juíza de Direito. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, 18 de março de 2012. Eu, ,Alessandra Costa Ferreira
Bezerra, Secretária Judicial da 1ª Vara, digitei e subscrevi.
Laysa de Jesus Paz Martins Mendes
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A DOUTORA LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE ITAPECURU-MIRIM DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO LEGAL, ETC...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, com prazo de 15 dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita
os autos da Ação Penal Pública, processo de nº.789-89.2006.8.10.0048, em que figura como autor O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL e como acusado, FRANCICLEY SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, servente, natural de Itapecuru-Mirim, nascido
aos 15.11.1984, filho de Maria Alcionira Santos Pereira, antes residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, s/nº, Bairro Novo,
Miranda do Norte, nesta cidade, mas atualmente em lugar incerto e não sabido. E como não tenha sido possível intimá-lo
pessoalmente, é o presente edital para INTIMÁ-LO a fim de tomar ciência da decisão que revogou o beneficio da suspensão
condicional do presente processo criminal, que deverá prosseguir em seu curso normal. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital. Dado e passado o presente, nesta Secretaria Judicial da 1ª Vara da Comarca de
Itapecuru-mirim-Ma, aos 18 dias do mês de março de 2013. Eu,______, (Alessandra Costa Ferreira Bezerra) Secretária Judicial da
1ª Vara, digitei e subscrevi.
Juíza Laysa de Jesus Paz Martins Mendes
Titular da 1ª Vara da Comarca de Itapecuru-mirim/MA

Terceira Vara de Itapecuru-Mirim
Processo nº 0000127-72.1999.8.10.0048
Ação: PROCESSOS CAUTELARES | BUSCA E APREENSÃO
Processo em segredo de justiça
Intimação do Advogado da parte autora: ANTONIO ARAGAO FILHO, OAB/MA 3340, da sentehnça que adiante segue:
SENTENÇA
Vistos e examinados os autos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes acima nominadas. Inicial
acompanhada de documentos às fls. 02/10. Despacho inicial às fls. 11. Liminar deferida às folhas 15. Às folhas 42 repousa
certidão exarada pelo oficial de justiça informando não ter realizado a intimação da autora para audiência de instrução, posto não
ter sido localizada no endereço por ela fornecido na exordial. ESTE É O RELATÓRIO, PASSO A DECIDIR. Verifica-se que a
autora não foi localizada para ser intimada da audiência de instrução, uma vez que não foi encontrada no endereço por ela
fornecido nos autos. Tal fato caracteriza, por certo, ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento do processo, impondose nesta circunstância a extinção do presente feito de ofício. Não é outro o entendimento da jurisprudência, senão vejamos: TJDF Apelação Cí-vel: APL 3167420108070007 DF 0000316-74.2010.807.0007
Processo: APL 3167420108070007 DF 0000316-74.2010.807.0007
Relator(a): VERA ANDRIGHI
Julgamento: 13/04/2011
Órgão Julgador: 6ª Turma Cível
Publicação: 28/04/2011, DJ-e Pág. 134
Ementa
EXECUÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. ENDEREÇO DESATUALIZADO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO.
I - CABE AO CREDOR INFORMAR NOS AUTOS EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, SOB PENA DE ACARRETAR A
AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-darepublica-federativa-do-brasil-1988> E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
II - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Compete à parte autora manter o endereço atualizado nos autos, bem como acompanhar o andamento do feito, seja pessoalmente
ou por meio de seu advogado ou defensor, devendo sempre, quando solicitada, prestar informações e juntar documentos
essenciais ao bom andamento do processo. Constatado que a parte autora não logrou manter seu endereço atualizado impedindo
assim a comunicação dos atos processuais mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no
artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo. Desta forma, com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução
de mérito. Arcará a parte com a custa processual, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento até a cessação da
hipossuficiência ou implementação do prazo prescricional, conforme o disposto no art.12 da Lei 1.060/50. Dou por publicada a
presente decisão com o retorno dos autos à Secretaria Judicial. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o MP. Após o trânsito em
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julgado, arquivem-se os autos. Itapecuru Mirim/MA, 10 de janeiro de 2013.
GUSTAVO HENRIQUE SILVA MEDEIROS
Juiz Titular
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Processo nº 0000955-14.2012.8.10.0048
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ELINELCE DE FATIMA PEREIRA BRAGA
Intimação do Advogado da parte autora: NELSON SERENO NETO, OAB/MA 7936, da sentença que adi8ante segue:
SENTENÇA
Vistos e examinados os autos.Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL movida por Elinelce de Fátima
Pereira Braga.Despacho às fls. 19 determinando à autora a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.Devidamente intimada, a
parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (fls. 21).EIS O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.É cediço que havendo
irregularidade sanável, é dever do juiz, em respeito ao art. 284 do CPC, determinar que o autor emende a inicial, sob pena de
indeferimento. Ora, não tendo a parte autora cumprido, dentro do prazo assinalado na determinação, deve suportar o ônus de sua
inércia, que no caso é o indeferimento da inicial. O art. 267 do Código de Processo Civil dispõe que o processo se extingue sem o
julgamento do mérito, quando o juiz indeferir a petição inicial, sendo que tal dispositivo deve ser visto em consonância com o art.
284, e seu parágrafo único, também do CPC.Veja-se que a parte autora embora intimada para emendar a inicial se manteve inerte,
não cumprindo a determinação legal, sendo, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito a medida legal uma vez
que não atendida a determinação judicial. Frise-se não ser necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o
processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º do CPC(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel.
Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005,p.198). ISTO POSTO, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos citados art. 267, I e 284, parágrafo único do CPC. Custas pela autora, com a ressalva do art. 12 da lei 1060/50.Dou por
publicada a presente decisão com o retorno dos autos à Secretaria Judicial.Registre-se. Intimem-se, e dê-se ciência ao Ministério
Público. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos,
independentemente de novo despacho.Itapecuru Mirim/MA, 01 de fevereiro de 2013.
GUSTAVO HENRIQUE SILVA MEDEIROS
Juiz Titular
Processo nº 0001223-78.2006.8.10.0048
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento |
Procedimentos Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Intimação dos Advogados da parte requerente e da parte requerida, respectivamente: CARLA GRACIETE SILVA VALE,
OAB/MA 7581 e JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA JUNIOR, AOB/MA 8295, da sentença que adiante segue:
SENTENÇA
Vistos e examinados os autos.Trata-sc de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS entre as partes acima nominadas. inicial
acompanhada de documentos às fls. 25/28. Despacho inicial às fls. 29. Mandado de citação às fls. 32. Justificativa às tis. 35/36.
Parecer do MPE às fls. 45 Determinação de intimação da autora para informar interesse no prosseguimento do feito às fls. 47. AR
dos CORREIOS informando a não localização da autora às fls. 50. Certidão informando a não localização da requerente no
endereço declinado às fls. 51, verso. Parecer ministerial pela extinção do feito às fls. 54, ESTE É O RELATÓRIO. PASSO A
DECIDIR. Verifica-se que o autor não foi localizado no endereço informado nos autos, pois o alterou sem informar a este Juí/o. Tal
fato caracteriza, por certo, ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento do processo, impondo-se nesta circunstância a
extinção do presente feito de ofício. Não é outro o entendimento dajurisprudência, senão vejamos: TJDF - Apelação Cível: APL
3167420108070007 DF 0000316- 74.2010.807.0007 Processo: APL 3167420108070007DF0000316-74.2010.807.0007 Relaíor(a):
VERA ANDRIGHJ Julgamento: 13/04/20í! Órgão Julgador; 6" Turma Cível 1'itblicação: 28W201L OJ c Pag. J 34 Ementa
EXECUÇÃO. INÉRCIA. CREDOR ENDEREÇO DESATUALIZADO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. I CABE AO CREDOR
INFORMAR NOS AUTOS EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, SOB PENA DE ACARRETAR A AUSÊNCIA DE UM DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. II - APELAÇÃO 1MPROV1DA.
Compete à parte autora manter o seu endereço atualizado nos autos, bem como acompanhar o andamento do leito, seja
pessoalmente ou por meio de seu Advogado ou Defensor, devendo sempre, quando solicitada, prestar informações e juntar
documentos essenciais ao bom andamento do processo. No presente caso, o fato da demandante não ter mantido o seu endereço
atualizadu demonstra falta de interesse pela demanda e inviabiliza seu prosseguimento. Desta forma, com fundamento no art. 267,
IV. do Código de Processo Civil. julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Notifique-se o M.P. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Itapecuru-mirim, 19 de março de 2012.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito Substituto

Itinga do Maranhão
Processo nº 0000006-30.2004.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 712 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Advogados: VALDIR ALVES FILHO ( OAB 5786 )
Réus: HELIO SOUZA TORRES e IND E COMERCIO MAD AMAZONIA LTDA
Analisando detidamente os autos verifica este juízo que o houve equívoco quanto ao Tribunal apropriado para apreciação da
apelação da exequente, eis que se trata de empresa pública federal. Em face do exposto, Chamo o feito à ordem para tornar sem
efeito o item 3 do despacho de folhas 52 e determino que autos sejam encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª
Região.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000007-15.2004.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
Advogados: VALDIR ALVES FILHO ( OAB 5786 )
Réus: COMPENSADOS ITINGA DO MARANHAO LTDA
Analisando detidamente os autos verifica este juízo que o houve equívoco quanto ao Tribunal apropriado para apreciação da
apelação da exequente, eis que se trata de empresa pública federal. Em face do exposto, Chamo o feito à ordem para tornar sem
efeito o item 3 do despacho de folhas retro e determino que após o transcurso do prazo para resposta da apelada, os autos sejam
encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000010-52.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: KLEBER VIANA DA SILVA
Advogados: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA ( OAB 11152 )
Réus: NOVO PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (CASAS BAHIA)
Deixo para apreciar a liminar após a resposta da parte ré.Cite-se a requerida, com as formalidades legais, para que no prazo de 15
(quinze) dias, querendo, responda aos termos do pedido, consignando as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do
Código de Processo Civil.Apresentada a contestação, caso a requerida alegue preliminares, intime-se a parte autora para se
manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 327), bem como para dizer se pretende a produção de provas, devendo
especificá-las e justificá-las.Cumpra-se com urgência.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000059-93.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ADIEL PEREIRA DA SILVA
Advogados: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861 )
Réus: BANCO BRADESCO
Vistos, etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer com pedido de liminar e
Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ADIEL PEREIRA SANTIAGO em face do BANCO BRADESCO S/A, já
qualificados nos autos, pleiteando, em síntese, desconstituição de suposto débito e indenização por danos morais e materiais em
face da prática de ato ilícito. Na oportunidade, requereu antecipação dos efeitos da tutela de urgência, a fim de que fosse a
Requerida compelida a "baixar" o gravame referente ao contrato de alienação fiduciária n°. 2696364, ante verossímil circunstância
de quitação de débito.Segue aduzindo o Requerente que nos derradeiros anos teve contra si movida Ação de Busca e Apreensão
à vista de situação inadimplemento contratual no bojo da referida relação jurídica, o que culminou com a apreensão do veículo
automotor objeto do contrato, o que não mais subsiste, em razão do adimplemento total das parcelas vencidas e vincendas do
contrato firmado entre as partes, requerendo, liminarmente, a baixa do gravame da relação contratual e a consequente
transferência de propriedade do veículo em seu favor.Eis o que importava relatar. DECIDO.Sem maiores digressões jurídicas, é
cediço que o art. 461 do Código de Processo Civil, reza que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará as providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A novel redação do art. 461 do CPC, transladado, praticamente na
íntegra, do art. 84 da Lei nº 8.078, trouxe, como se percebe, inovações expressivas, todas fundadas no princípio da maior
coincidência possível entre a prestação devida e a tutela jurisdicional entregue. Nesse sentido previu ainda que, ao analisar a
demanda destinada à concretização de ação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia,
citado o réu (§ 3º).De qualquer sorte, exige o comando normativo, a prova inequívoca do alegado associada à verossimilhança das
argumentações expedindas pelo Autor, sob pena de indeferimento do provimento liminar. Além destes, é imperioso que alternativa
ou cumulativamente fique demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou fique caracterizado abuso
de direito de defesa ou de manifesto propósito protelatório do réu.In casu, vislumbro que a causa de pedir da presente demanda
extrapola os limites dessa relação processual, pleiteando o Autor a concessão de medida liminar com vistas à baixa de gravame de
contrato de alienação fiduciária, com fundamento em adimplemento obrigacional no bojo de Ação de Busca e Apreensão, razão
pela qual juntou aos autos, guia de pagamento de parcelas vincendas e vencidas do contrato e auto de restituição de veículo
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automotor, extraídos do proc. 375-77.2011.8.10.0093.Por outro lado, vislumbro que a pretensão buscada liminarmente foi
alcançada por intermédio da prolação de sentença no bojo da demanda de Busca e Apreensão n°. 375-77.2011.8.10.0093, ainda
não transitada em julgado, em que foi reconhecida a quitação integral do contrato e estabelecido como efeito do adimplemento, a
baixa do gravame contratual e a consequente transferência de propriedade do bem objeto da relação negocial, em favor do
Autor.Nesse condão, e em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro verossímeis as alegações do autor. De outra sorte, há o
fundado receio de dano irreparável, em face de a pendência de gravame, figurar como óbice a efetivação de negócios jurídicos
voltados à alienação do bem objeto de contrato já quitado. No que se refere ao perigo na demora da decisão, este é inarredável,
pois indiscutível o prejuízo que advém da pendência do gravame, sendo justificável o receio de ineficácia do provimento final, pois
que se indeferida a medida liminar pleiteada, ficará o Autor impossibilitado de alienar um bem que de direito já lhe pertence, não
sendo razoável sofrer tais limitações enquanto durar a marcha processual.Ressalte-se, ainda, a inexistência do periculum in mora
inverso, ou seja, nenhum prejuízo efetivo há para o Requerido com a concessão da antecipação dos efeitos da prestação
jurisdicional, visto que a concessão da medida liminar se funda, inclusive, em efeito de sentença exarado no bojo de outra
demanda, ou seja, com base em direito já certificado. De qualquer forma, caso logre a Requerente a reforma da sentença proferida
nos autos da Ação de Busca e Apreensão supracitada, ou demonstre no bojo da presente ação a pendência de débito suficiente à
mácula da pretensão do Autor, o comando aqui exarada poderá ser retificado, coadunando-se com a nova situação de direito.Em
face do exposto, e com esteio no art. 273, caput, e seu § 3º e no art. 461, § 3º, ambos do Código de Processo Civil e no art. 84, §
3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e determino que, após a intimação
desta decisão e até decisão final deste processo ou posterior deliberação, o Requerido proceda, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, à baixa do gravame do contrato de alienação fiduciária n° 2696364 em favor do Autor, sob pena de multa diária no valor de
um salário mínimo, limitada sua incidência a 60 (sessenta) dias.De outra banda, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15
de maio de 2013, às 14:30 horas, no local de costume.Cite-se, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da audiência ora
designada, a parte Requerida para comparecer à referida audiência, ocasião em que poderá defender-se, desde que por
intermédio de Advogado, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não estando representado por preposto com poderes
para transigir (CPC, art. 277, § 3º), ou não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial,
salvo do contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 277, § 2º).Intimem-se as partes para audiência, bem como para o
depoimento pessoal (CPC, art. 342), advertindo-as de que o não comparecimento implicará confissão de matéria de fato.Retifiquese o cadastro dos autos, eis que se trata de procedimento pelo rito sumário.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000071-10.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: DOUGLAS BARROS COSTA ( OAB 10304 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro o pagamento das custas ao final da demanda.2) Deixo para apreciar o pedido de antecipação da tutela após a resposta
da parte ré.3) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.4) Cite-se o requerido, com as
formalidades legais e sob as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do Código de Processo Civil.5) Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000103-15.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal dos requerentes, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 23 de Abril de 2013, às 09:00 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu.6) Intime-se a parte autora para a
mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000104-97.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.Dos
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documentos carreados à peça vestibular, verifico que não há comprovação da existência dos pressupostos genéricos para fixação
dos alimentos provisórios, razão pela qual, INDEFIRO, por ora, a liminar requerida.CITE-SE o requerido, para que, querendo,
apresente sua contestação, cientificando-o de que, não o fazendo, ser-lhe-á aplicado o efeito processual da revelia, deixando de
ser intimado para os atos futuros. Apresentada a contestação, caso o requerido alegue preliminares, INTIME-SE a parte autora
para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 327), bem como para dizer se pretende a produção de provas, devendo
especificá-las e justificá-las.Vista ao Ministério Público.Diligencie-se. Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000105-82.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA
ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal dos requerentes, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 14 de Maio de 2013, às 10:15 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu, via carta precatória.6) Intime-se a
parte autora para a mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000106-67.2013.8.10.0093
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA
ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.CITESE o devedor, na forma do artigo 733, do Código de Processo Civil, observando-se que em caso de pagamento este deverá ser
pelo valor corrigido, inclusive das prestações vencidas a partir do ajuizamento da execução (Súmula 309, Superior Tribunal de
Justiça).Com a resposta, ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar.Notifique o Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000107-52.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Citem-se os requeridos, com as formalidades legais e sob a advertência constante do artigo 285 e 319, do Código de Processo
Civil.4) Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000108-37.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: RAIMUNDO NONATO MIRANDA COSTA
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus:
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado.3) Após, voltem os autos
conclusos.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
Processo nº 0000109-22.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA
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Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.Citese a mãe biológica, ora requerida, para, caso queira responder a presente demanda no prazo legal, com as advertências do artigo
285, do Código de Processo Civil.Oficie-se a Assistência Social do município, solicitando a realização de Estudo Sócio-Econômico
sobre a vida dos Requerentes e da infante.Após, dê-se vista ao Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de
março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000110-07.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | ADOÇÃO
Autor:
Réus: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo
em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Vistos, etc.Trata-se de Ação de Adoção ajuizada por MARILENE ALVES DA SILVA FRANÇA e AMADEU FRANÇA SILVA em face
de MARIA IRAILDE DOS SANTOS e SALATIEL BRITO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, fazendo as alegações
contidas na petição inicial.Inicialmente defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos
do artigo, 155, inciso II, do CPC.Considerando que os autores, conforme consta dos autos possui a guarda de fato da infante
Thayla Vitória dos Santos Oliveira, desde os primeiros dias de vida desta, com pleno consentimento dos pais biológicos,
fornecendo toda a assistência material e afetiva que a criança necessita.Por outro lado, verifica-se pelo Termo de Entrega de folha
15 que criança foi entregue pelos pais biológicos aos requerentes, sob alegação de não possuírem condições financeiras, para
sustentá-la.Assim, levando-se em conta os interesses da criança, pessoa em desenvolvimento, MANTENHO, por hora, a guarda
provisória com os Requerentes.Expeça-se termo de guarda provisória.Citem-se os pais biológicos, ora requeridos, para, caso
queiram responder a presente demanda no prazo legal, com as advertências do artigo 285, do Código de Processo Civil.Oficie-se
a Assistência Social do município, solicitando a realização de Estudo Sócio-Econômico sobre a vida dos Requerentes e da
infante.Após, dê-se vista ao Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000111-89.2013.8.10.0093
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: KAUA LUCIO ORECHIO RESPLANDES e VALERIA DA SILVA ORECHIO
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: LUCIANO FERREIRA RESPLANDES
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.CITESE o devedor, na forma do artigo 733, do Código de Processo Civil, observando-se que em caso de pagamento este deverá ser
pelo valor corrigido, inclusive das prestações vencidas a partir do ajuizamento da execução (Súmula 309, Superior Tribunal de
Justiça).Com a resposta, ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar.Notifique o Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000113-59.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: CGNET e E DA L DE OLIVEIRA E CIA - LTDA
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus:
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indébito em dobro c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por E DA L DE OLIVEIRA E CIA LTDA, representada por EDIMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA em face de CGNET,
qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na inicial, requerendo, ao final, a gratuidade de justiça.A simples afirmação
da parte autora de não ter condições de pagar as custas processuais gera presunção relativa de direito ao benefício requerido,
devendo ser submetida a um juízo de admissibilidade, pois do contrário seria norma cogente, o que não é o caso.No presente feito,
o Requerente, possuindo profissão definida, não se enquadra no perfil idealizado pelo legislador ordinário, como aquele sem
condições de arcar com o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento próprio ou de sua família.Face ao exposto,
verifico que a parte autora possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, assim, INDEFIRO o
pedido de Assistência Judiciária Gratuita.Custas prévias, na forma da lei.Feito o cálculo, intime-se o autor para o preparo, com as
advertências contidas no artigo 257, do Código de Processo Civil.Efetuado o pagamento das custas, venham os autos
conclusos.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
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Processo nº 0000114-44.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: CICERO SILVA NASCIMENTO
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar ajuizada por EDMILSON DA LUZ DE
OLIVEIRA em face de CICERO SILVA NASCIMENTO, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na inicial,
requerendo, ao final, a gratuidade de justiça.A simples afirmação da parte autora de não ter condições de pagar as custas
processuais gera presunção relativa de direito ao benefício requerido, devendo ser submetida a um juízo de admissibilidade, pois
do contrário seria norma cogente, o que não é o caso.No presente feito, o Requerente, possuindo profissão definida, não se
enquadra no perfil idealizado pelo legislador ordinário, como aquele sem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais, em prejuízo do sustento próprio ou de sua família.Face ao exposto, verifico que a parte autora possui condições
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, assim, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária
Gratuita.Custas prévias, na forma da lei.Feito o cálculo, intime-se o autor para o preparo, com as advertências contidas no artigo
257, do Código de Processo Civil.Efetuado o pagamento das custas, venham os autos conclusos.Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000116-14.2013.8.10.0093
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 ) e ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.CITESE o devedor, na forma do artigo 733, do Código de Processo Civil, observando-se que em caso de pagamento este deverá ser
pelo valor corrigido, inclusive das prestações vencidas a partir do ajuizamento da execução (Súmula 309, Superior Tribunal de
Justiça).Com a resposta, ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar.Notifique o Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000118-81.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra WALDEMAR DIAS DA ROCHA,
vulgo "MAZINHO", dando-o como incurso nas penas do Art. 147, do Código Penal brasileiro, com a incidência no art. 41 da Lei nº.
11.340/2006.Relata a peça acusatória, em síntese que, no dia 02 de agosto de 2012, por volta das 22:00 horas, o denunciado
adentrou sua residência e passou a discutir com a vítima Cristiane Sousa de Oliveira, sua companheira. Passada a discussão o
réu saiu da casa do casal xingando a vítima, tendo o mesmo, retornado minutos depois, momento em que empurrou a vítima, vindo
esta a cair no chão.Segue narrando a referida peça, que o acusado estava com uma arma em punho, um revólver calibre 38
apontado para a vítima, e, após a intervenção das filhas na briga, o denunciado foi embora insultando e ameaçando a
vítima.Instruiu o pedido com documentos e com Inquérito Policial, bem como arrolou testemunhas.Eis a síntese necessária.
Decido.O art. 395 do Código de Processo Penal estabelece os casos em que a peça acusatória será rejeitada, conforme
dispositivo legal transcrito, in verbis:"Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ouIII - faltar justa causa para o exercício da ação penal".No
presente caso, os fatos narrados na peça acusatória se constituem na infração penal tipificada art. 147, do Código Penal brasileiro,
com a incidência no art. 41 da Lei nº. 11.340/2006.Ademais, a denúncia preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo
o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-se o acusado, dando a classificação jurídica aos fatos,
apresentando rol de testemunhas e pugnando pela produção de todas as provas necessárias.O Ministério Público do Estado é
parte legítima para dá início à ação penal. Não ocorreu a prescrição nem outra causa extintiva da punibilidade.Há justa causa para
o exercício da ação penal, tendo em vista as provas colhidas no procedimento inquisitivo, as quais adéquam à conduta do
denunciado ao tipo descrito.Frise-se ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.Vale ressaltar que, para o
oferecimento e recebimento da denúncia, diferentemente da condenação, não se exige certeza da autoria, mas apenas meros
indícios, por vigorar, nessa fase processual, o princípio do in dúbio pro societatis.Assim, compulsando-se atentamente os
presentes autos, verifica-se que não é o caso de rejeição da vestibular acusatória.Em face ao exposto, recebo a denúncia
oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o acusado WALDEMAR DIAS DA ROCHA, vulgo "MAZINHO", brasileiro,
solteiro, natural de Murici/ES, nascido aos 24/02/1962, caminhoneiro, filho de Placidino Dias da Rocha e Maria de Jesus Rocha,
residente a Rua 15 de Novembro, s/nº., Bairro Coqueiral, nesta cidade, dando-o como incurso nas penas do Art. 147, do Código
Penal brasileiro, com a incidência no art. 41 da Lei nº. 11.340/2006.Cite-se o réu, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, com a advertência de que, na resposta, o acusado poderá argüir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).O Oficial de Justiça deverá orientá-lo que, caso não responda no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 717 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para atuar em sua defesa.Para o caso de o denunciado não possuir advogado
constituído, não apresentando defesa, nomeio, desde já, o Dr. Claudemir Vieira da Silva OAB/MA nº. 11.152, como defensor, para
oferecer resposta por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser intimado de todos os atos do processo.Expeça-se certidão de
antecedentes criminais do acusado.Proceda-se a retificação na capa dos autos, eis que se trata de procedimento sumário, a teor
do artigo 394, § 1º, inciso II, do CPP.A presente decisão serve como mandado.Cumpra-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março
de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000122-21.2013.8.10.0093
Ação: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
Autor: TOMAZ CHAVES LOPES
Réus:
Vistos, etc.TOMAZ CHAVES LOPES, já qualificado nos autos, ingressou perante este Juízo, através de advogado, com PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA, o qual foi preso em flagrante no dia 18/01/2013 sob a acusação de ter cometido infração penal
tipificada no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.Traz no bojo do pedido, alegações a respeito da primariedade do requerente, profissão
definida e que este possui residência fixa. Alegando ainda, que se trata de pessoa idosa de saúde frágil, bem como aduz não
subsistirem os pressupostos da prisão.Instruiu o pedido com os documentos de fls. 10/14.O Ministério Público do Estado em
parecer às folhas 20/24, manifestou-se pelo indeferimento do pleito, mencionando a presença dos pressupostos e fundamentos
autorizadores para a manutenção da medida segregatória.Vieram os autos conclusos.Eis a síntese necessária.
Decido.Inicialmente, considerando a situação econômica desfavorável do requerente, defiro a assistência judiciária gratuita.Sem
digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que o art. 310, parágrafo único, do CPP garante ao réu o benefício da liberdade
provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva.Com efeito, tendo em vista às alegações do Parquet,
ressalta-se que, com o advento da Lei n. 11.464/07, a vedação à concessão de liberdade provisória ao crime de tráfico ilícito de
drogas vem sendo mitigada pela jurisprudência, eis que entende possível que o denunciado pela prática desse delito, responda em
liberdade ao processo, desde que ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.De outra sorte, verifica este juízo que a
prisão preventiva do acusado já foi decretada nos autos de nº. 32-13.2013.8.10.0093 - Comunicação de Prisão em Flagrante, na
data de 28/01/2013. Assim, resta, portanto, tecnicamente apreciar os requisitos e fundamentos necessários para a manutenção ou
desfazimento da medida de acautelamento preventivo do réu, e não a liberdade provisória.Como cediço, as medidas cautelares
que afetam a liberdade no processo penal apresentam a característica assemelhada à cláusula da imprevisão na esfera cível, de
natureza rebus sic stantibus, isto é, desaparecendo os motivos que ensejam o gozo ou a privação do benefício de responder ao
processo solto, a situação deve ser alterada. Tal característica é expressa no art. 316 do CPP.In casu, não vislumbra este juízo
suposta ofensa à colheita de provas, em sendo concedido o desfazimento da medida, bem como a possibilidade de o denunciado
voltar a delinquir. Assim sendo, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, eis que não há provas concretas que solto, o
denunciado voltará a delinquir.Nesse sentido, este juízo verifica que não se encontram mais presentes os requisitos autorizadores
que se faziam necessários a decretação da prisão provisória do acusado, podendo este ser processado e julgado em liberdade,
sem qualquer prejuízo para o processo.É entendimento dos Tribunais de Superposição que, a prisão cautelar é medida exceção,
tendo como regra a manutenção do denunciado em liberdade, com fundamento no princípio constitucional da presunção de
inocência, apenas afastando esta, quando presentes elementos fáticos concretos de que se solto, o Réu fugirá ou voltará a praticar
conduta ilícita.Logo, não haverá prejuízo à demanda tal decisão, pois se o requerente não comparecer aos atos processuais aos
quais for intimado, surgirá motivo para nova prisão cautelar. Porém, tal hipótese é remota, eis que o Réu já demonstrou interesse
na persecução, com a sua confissão extrajudicial, sendo contra-senso sua ausência em Juízo. Nesse sentido:"Prisão preventiva.
Revogação da medida quando não mais subsistam as razões que a determinaram. Não mais subsistindo as razões que
determinaram a decretação da prisão preventiva, impõe-se sua revogação" (TACRSP, JTACRESP 57/99).Ainda nesse prisma
colaciono precedente do STF:HC N. 101.537-MS RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO PRISÃO PREVENTIVA EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada
como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do
acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal. PRISÃO PREVENTIVA - IMPUTAÇÃO. A imputação não respalda a
prisão preventiva, sob pena de presumir-se a culpa. PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSIÇÕES. Não fundamentam a prisão
preventiva simples suposições quanto a poder o acusado deixar o distrito da culpa e a vir a obstaculizar a instrução criminal.
PRISÃO PREVENTIVA - PERICULOSIDADE DE ENVOLVIDO. A periculosidade de um dos envolvidos surge com caráter
individual, não servindo, ainda que seja o chefe da suposta quadrilha, a levar à prisão de outros acusados. PRISÃO PREVENTIVA
- MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO - RIGOR. A credibilidade, quer do Ministério Público, quer do Judiciário, não está na
adoção de postura rigorosa à margem da ordem jurídica, mas na observância desta. PRISÃO PREVENTIVA - EPISÓDIO REPERCUSSÃO NACIONAL E SENTIMENTO DA SOCIEDADE. Nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento
de indignação da sociedade lastreiam a custódia preventiva.Por outro lado, verifico que o requerente preenche um dos requisitos
que autorizam a substituição do acautelamento preventivo por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282,
incisos I e II, parágrafos 2º, 4º, 5º e 6º, com a redação dada Lei nº. 12.403/2011:"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial
ou mediante requerimento do Ministério Público. § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra
em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). § 5o O juiz poderá revogar a medida
cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões
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que a justifiquem. § 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319)." (NR) Em face do exposto, tendo em vista não verificar risco à instrução processual ou aplicação da lei penal, com a
liberdade do agente, SUBSTITUO A CUSTÓDIA CAUTELAR de TOMAZ CHAVES LOPES pelas MEDIDAS CAUTELARES
descritas no artigo 319 do CPP, quais sejam:I - comparecimento aos atos processuais, bem como mensalmente em juízo, para
informar e justificar atividades; II - proibição de ingerir bebidas alcoólicas ou consumir substâncias entorpecentes;III - proibição de
ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; IV - recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos.A presente decisão serve como alvará de
soltura, devendo o acusado ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Intime-se.Cumprase.Itinga do Maranhão (MA), 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000124-88.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
Autor: NAZARÉ DOS SANTOS LIMA
Advogados: MARCO ANTONIO MENDES PIMENTEL ( OAB 7586 )
Réus: ROSIENE DAS DORES BRASIL COSTA LIMA
Defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Cite-se a requerida, com as formalidades legais, para que no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, responda aos termos do pedido, consignando as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do Código de Processo
Civil.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000125-73.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA ( OAB 11152 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Cite-se a requerida, com as formalidades legais e sob as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do Código de Processo
Civil. Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000136-05.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal do requerente, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 04 de junho de 2013, às 09:30 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu, via carta precatória.6) Intime-se a
parte autora para a mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000137-87.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal dos requerentes, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 21 de Maio de 2013, às 09:45 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu.6) Intime-se a parte autora para a
mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
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Processo nº 0000138-72.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal do requerente, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 21 de Maio de 2013, às 09:30 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu.6) Intime-se a parte autora para a
mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000139-57.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB ) e MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal dos requerentes, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 04 de junho de 2013, às 09:15 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu, via carta precatória.6) Intime-se a
parte autora para a mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000140-42.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus:
Vistos, etc.Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória ajuizada por MARIA SANTANA BARBOSA DOS
SANTOS, pleiteando a interdição de sua filha MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS, portadora de doença mental, todas
devidamente qualificadas nos autos.Inicialmente defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Sem digressões jurídicas desnecessárias,
é cediço que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada encontram guarida nos artigos 273 e seguintes, do
Código de Processo Civil.Exige a lei processual como requisitos imprescindíveis, a prova inequívoca do alegado e que o julgador
se convença da verossimilhança das argumentações.Além destes, é imperioso que alternativa ou cumulativamente fique
demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou fique caracterizado abuso de direito de defesa ou de
manifesto propósito protelatório do réu."In casu", não vejo como deferir o pedido de tutela antecipatória, porquanto a determinação,
sem a instrução processual, principalmente com a realização de perícia médica, o que implica na inexistência de prova inequívoca
do alegado, configurando dessa forma, o não preenchimento de um dos requisitos elementares do instituto.Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.Por outro lado, para o interrogatório da interditanda, designo o dia 23/04/2013, às
10:30 horas, no Fórum local, para tanto nomeio como curadora à lide a Dra. Angela Araújo Carvalho, que deverá acompanhar
todos os atos processuais.Cite-se a interditanda.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a curadora à lide.Itinga do
Maranhão/MA, 15 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000141-27.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal do requerente, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 04 de junho de 2013, às 09:00 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
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acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu, via carta precatória.6) Intime-se a
parte autora para a mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000142-12.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro Assistência Judiciária Gratuita.2) Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.3)
Arbitro os alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da Citação e que
serão pagos mensalmente à representante legal da requerente, com base no artigo 13, caput, da Lei nº. 5.478/68.4) Designo
audiência para o dia 21 de Maio de 2013, às 09:15 horas, oportunidade em que o réu, devidamente citado, deverá comparecer
acompanhado de seu advogado, trazendo as provas que pretende produzir.5) Cite-se o réu.6) Intime-se a parte autora para a
mesma finalidade.7) Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000143-94.2013.8.10.0093
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.CITESE o devedor, na forma do artigo 733, do Código de Processo Civil, observando-se que em caso de pagamento este deverá ser
pelo valor corrigido, inclusive das prestações vencidas a partir do ajuizamento da execução (Súmula 309, Superior Tribunal de
Justiça).Com a resposta, ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar.Notifique o Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000144-79.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro a Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.Dos
documentos carreados à peça vestibular, verifico que não há comprovação da existência dos pressupostos genéricos para fixação
dos alimentos provisórios, razão pela qual, INDEFIRO, por ora, a liminar requerida.CITE-SE o requerido, para que, querendo,
apresente sua contestação, cientificando-o de que, não o fazendo, ser-lhe-á aplicado o efeito processual da revelia, deixando de
ser intimado para os atos futuros. Apresentada a contestação, caso o requerido alegue preliminares, INTIME-SE a parte autora
para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 327), bem como para dizer se pretende a produção de provas, devendo
especificá-las e justificá-las.Vista ao Ministério Público.Diligencie-se. Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000145-64.2013.8.10.0093
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ( OAB )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.CITESE o devedor, na forma do artigo 733, do Código de Processo Civil, observando-se que em caso de pagamento este deverá ser
pelo valor corrigido, inclusive das prestações vencidas a partir do ajuizamento da execução (Súmula 309, Superior Tribunal de
Justiça).Com a resposta, ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar.Notifique o Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000149-04.2013.8.10.0093
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Vistos, etc.Trata-se de pedido de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS interposta por JACY PEREIRA DE SOUSA em face de BANCO IBI S/A, qualificados nos autos, pleiteando
desconstituição de suposto débito. Na oportunidade, requereu antecipação dos efeitos da tutela de urgência, a fim de que seja
retirado seu nome do cadastro de inadimplentes, inserido em razão de suposto débito com cartão de crédito e financiamento feito
em seu nome, pois alega nunca ter contratado a prestação de serviço de mútuo com o demandado.Eis a síntese necessária.
DECIDO.Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela encontram guarida nos artigos 273 e seguintes, do
Código de Processo Civil. Exige a lei processual como requisitos imprescindíveis, a prova inequívoca do alegado e que o julgador
se convença da verossimilhança das argumentações.Além destes, é imperioso que alternativa ou cumulativamente fique
demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou fique caracterizado abuso de direito de defesa ou de
manifesto propósito protelatório do réu.Sem disgressões jurídicas desnecessárias, é cediço que em um juízo de cognição sumária,
típico desta fase, com base nas provas acostadas, vislumbra-se como verossímeis as alegações do autor. De outra sorte, há o
fundado receio de dano irreparável, em face da restrição de crédito do autor referente a dívidas de cartão de crédito e
financiamento supostamente não realizados pelo requerente.No que tange ao perigo na demora da decisão, este é inarredável,
pois indiscutível o prejuízo que advém da inscrição do nome do requerente como devedor em cadastro restritivo de crédito, sendo
justificável o receio de ineficácia do provimento final, pois que se indeferida a medida liminar pleiteada, ficaria impossibilitado de
efetuar financiamentos e compras a crédito ou a crediário em todo país, não sendo razoável sofrer tais limitações enquanto durar a
marcha processual.Ressalte-se, ainda, a inexistência do periculum in mora inverso, ou seja, nenhum prejuízo efetivo há para o
requerido com a concessão da antecipação dos efeitos da prestação jurisdicional, mesmo que, ao final, sejam julgados
improcedentes os pedidos, pois, porventura comprovada a existência legal do débito objeto da causa, a demandada estará
legitimada a incluir o nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito e a efetuar a cobrança do que achar devido,
inclusive, com valores corrigidos monetariamente.Em face do exposto, e com esteio no art. 273, caput, e seu § 3º e no art. 461, §
4º, ambos do Código de Processo Civil e no art. 84, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO o pedido de
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e determino que, imediatamente após a intimação desta decisão e até decisão final deste processo
ou posterior deliberação, o requerido proceda à exclusão do nome do autor JACY PEREIRA DE SOUSA do SPC/SERASA, relativo
ao débito referido na inicial, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada sua incidência a 60 (sessenta) dias.De outra banda, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2013, às
14:30 horas, no local de costume.Cite-se, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da audiência ora designada, a parte
Requerida para comparecer à referida audiência, ocasião em que poderá defender-se, desde que por intermédio de Advogado,
ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não estando representado por preposto com poderes para transigir (CPC, art.
277, § 3º), ou não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo do contrário resultar
da prova dos autos (CPC, art. 277, § 2º).Intimem-se as partes para audiência, bem como para o depoimento pessoal (CPC, art.
342), advertindo-as de que o não comparecimento implicará confissão de matéria de fato.Retifique-se o cadastro dos autos, eis
que se trata de procedimento pelo rito sumário.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000214-67.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: ELENILSON LIARTH DANTAS
Réus: VILSIMARIA VIANA DOS SANTOS DANTAS
Vistos, etc.Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por ELENILSON LIARTH DANTAS em face de VILSIMARIA VIANA
DOS SANTOS DANTAS, todos qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na petição inicial.Certidão de arquivamento
do feito a folha 27, datada de 27 de abril de 2012.Requer o autor a folha 29, o desarquivamento dos autos para fins de dar
prosseguimento a demanda.Eis a síntese necessária. DECIDO.Analisando detidamente os autos, verifica este juízo que o
processo foi extinto em 07 de dezembro de 2011, pela ausência superveniente de pressuposto processual de desenvolvimento
válido e regular do processo, eis que o autor mudou e endereço e não promoveu a devida atualização nos autos, não sendo
localizado para impulsionar o feito.Cabe ressaltar, que o requerente foi devidamente intimado da extinção do feito por meio de sua
advogada, conforme folha 22, bem como por meio de Edital, consoante folha 26, deixando transcorrer o prazo sem que
manifestasse sua insatisfação com a sentença de folhas 21/22.Assim, considerando que a referida sentença extintiva transitou em
julgado, não é possível a realização de desarquivamento do processo para prosseguimento do feito. Outrossim, nada obsta ao
manejo de nova ação.Intimem-se.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000255-97.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
Vistos etc.Cuidam os autos de Inquérito Policial visando apurar as práticas dos crimes de violência doméstica, supostamente
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perpetrado por ADONIAS FERREIRA DO AMARAL contra a vítima FRANCISCA SANTOS TEIXEIRA.Requer a Ilustre
representante do Ministério Público, à folha 46, o arquivamento do presente feito, tendo em vista a ausência de interesse de agir e
de condição de procedibilidade para a persecução penal.No caso em foco, razão assiste ao Ministério Público.Como não há nada
nos autos que desautorize a promoção do titular da ação penal, não há outra medida a ser adotada que não o arquivamento dos
autos.Dessa forma, acolho a manifestação da ilustre representante do Ministério Público do Estado, relativamente a este Inquérito
Policial, e DETERMINO o arquivamento, ressalvada a possibilidade de futuro desarquivamento, nos termos do artigo 18, do Código
de Processo Penal. Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000291-42.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
Autor: ALCEMIR FIGUEIREDO DOS SANTOS e ALINE INGRIDY DA SILVA LUZ e ARACELE ALMEIDA DE MENEZES e
CLEONALDO PEREIRA DINIZ e EDIMILSON DA SILVA PINHEIRO e JANINE GALVAO DOS SANTOS
Réus: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
1) Considerando a condição econômica desfavorável dos apelantes, defiro a assistência judiciária gratuita.2) RECEBO a apelação
(fls. 88/90) no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), tendo em vista que presentes os requisitos de admissibilidade (art. 520,
CPC).3) INTIME-SE a apelada para responder em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 508 e 518) o recurso.4) Após, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens deste Juízo.Diligenciese.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000417-92.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Réus: G.B DOS REIS-ELETROHONDA
Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra G. B. DOS REIS ELETROHONDA,
representada por ALEXSANDRO LIMA MACHADO, vulgo "SANDRO", dando-o como incurso nas penas do Artigo 2º, inciso IX, da
Lei nº. 1.521/1951.Relata a peça acusatória, em síntese que, a denunciada tentou obter ganhos ilícitos em detrimento de um grupo
de pessoas, mediante processo fraudulento de venda de produtos no sistema de compra premiada.Instruiu o pedido com
documentos e com Inquérito Policial, bem como arrolou testemunhas.Eis a síntese necessária. Decido.O art. 395 do Código de
Processo Penal estabelece os casos em que a peça acusatória será rejeitada, conforme dispositivo legal transcrito, in verbis:"Art.
395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - faltar pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal; ouIII - faltar justa causa para o exercício da ação penal".No presente caso, os fatos narrados na peça
acusatória se constituem na infração penal tipificada no artigo 2º, inciso IX, da Lei nº. 1.521/1951.Ademais, a denúncia preencheu
todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-se a acusada,
dando a classificação jurídica aos fatos, apresentando rol de testemunhas e pugnando pela produção de todas as provas
necessárias.O Ministério Público do Estado é parte legítima para dá início à ação penal. Não ocorreu a prescrição nem outra causa
extintiva da punibilidade.Há justa causa para o exercício da ação penal, tendo em vista as provas colhidas no procedimento
inquisitivo, as quais adéquam à conduta da denunciada ao tipo descrito.Frise-se ainda que há indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva.Vale ressaltar que, para o oferecimento e recebimento da denúncia, diferentemente da condenação, não se
exige certeza da autoria, mas apenas meros indícios, por vigorar, nessa fase processual, o princípio do in dúbio pro
societatis.Assim, compulsando-se atentamente os presentes autos, verifica-se que não é o caso de rejeição da vestibular
acusatória.Em face ao exposto, recebo a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a acusada G. B. DOS
REIS ELETROHONDA, representada por ALEXSANDRO LIMA MACHADO, vulgo "SANDRO", dando-o como incurso nas penas
do Art. 2º, inciso IX, da Lei nº. 1.521/1951.Cite-se a ré, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com a
advertência de que, na resposta, a acusada poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário (art. 396-A, CPP).O Oficial de Justiça deverá orientá-la que, caso não responda no prazo legal, ser-lhe-á
nomeado Defensor Público para atuar em sua defesa.Para o caso de a denunciada não possuir advogado constituído, não
apresentando defesa, nomeio, desde já, a Dra. Angela Araújo Carvalho OAB/MA nº. 10.089, como defensora, para oferecer
resposta por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser intimada de todos os atos do processo.Expeça-se certidão de
antecedentes criminais da acusada.A presente decisão serve como mandado.Cumpra-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março
de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000498-75.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
Autor: ANTONIA LUZINETE SILVA
Réus: Parte em Segredo de Justiça
Vistos, etc.Trata-se de Ação de Guarda ajuizada por ANTONIA LUZINETE SILVA em face de FRANCISCA NILVADETE DA SILVA
JESUS, todas qualificadas nos autos, fazendo as alegações contidas na petição inicial.Inicialmente defiro a Assistência Judiciária
Gratuita.Correm os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo, 155, inciso II, do CPC.Considerando que a autora, avó
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paterna da criança Jeimisson Jesus Soares, conforme consta dos autos possui a guarda de fato do infante, desde o falecimento do
pai biológico do mesmo, em 09 de março de 2009, fornecendo toda a assistência material e afetiva que a criança necessita.Por
outro lado, a mãe biológica da criança, Francisca Nilvadete da Silva Jesus, encontra-se em local incerto e não sabido.Assim,
levando-se em conta os interesses da criança, pessoa em desenvolvimento, MANTENHO, por hora, a guarda provisória com a
Requerente.Expeça-se termo de guarda provisória.Cite-se a mãe biológica, ora requerida, por edital, para, caso queira responder a
presente demanda no prazo legal, com as advertências do artigo 285, do Código de Processo Civil.Oficie-se a Assistência Social
do município, solicitando a realização de Estudo Sócio-Econômico sobre a vida da Requerente e do infante.Caso transcorra o
prazo estabelecido no edital e a requerida não se manifeste, por economia processual, nomeio desde já a Dra. Angela Araujo
Carvalho OAB/MA nº. 10.089, advogada militante nesta Comarca como sua curadora especial, que deverá ser intimada para
apresentar resposta a presente demanda, a teor do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser intimada de todos
os atos do processo.Após, dê-se vista ao Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000565-40.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: GLEISON RODRIGUES DE SOUSA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: ANTONIO WESLEY DA SILVA ARAUJO VULGO "NOVINHO"
Analisando detidamente os autos, verificou esta autoridade judiciária a existência de REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO
PREVENTIVA às fls. 35/36, proposta pela autoridade policial, em desfavor do acusado, sem que até o presente momento
houvesse decisão acerca de sua decretação. Nesse sentido, passa-se à analise do pleito. Sem digressões jurídicas
desnecessárias, é cediço que o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, garante ao réu o benefício da liberdade
provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva.In casu, verifico a presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva do acusado. O fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade e autoria delitivas se encontra robusto
nos autos, sobretudo pelos depoimentos testemunhais e pelo exame de corpo de delito e fotografias de fls. 03 e 06; quanto ao
periculum libertatis, esse se encontra revestido na garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.Ademais, atentando
para a gravidade do delito em questão bem como para o modus operandi de sua prática, vislumbro que se solto, o acusado
oferece riscos à ordem pública, podendo, inclusive, reiterar condutas dessa ordem. Como consta dos autos, o acusado se evadiu
do distrito da culpa quando da prática do crime em questão, se encontrando, até o presente momento, em local incerto e não
sabido, o que impõe como necessária sua segregação cautelar, ainda mais depois da prolação de tal decreto
condenatório.Ademais, embora o acusado seja primário, tal requisito, por si só, não é suficiente à expedição de decreto liberatório,
quando presentes os pressupostos e fundamentos da custódia preventiva, conforme entendimentos jurisprudenciais transcritos, in
verbis:STJ: "A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não
obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado" (JSTJ 2/267).TJGO: "Apesar
de primário e de bons antecedentes o pronunciado, a manutenção de sua custódia é um dos efeitos da decisão intermediária,
ainda mais quando a subsistência daquela encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP" (RT 752/645).Nesse
sentido, é cediço que a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e, repito, de sua repercussão
social.Ressalte-se que, há nos autos a presença de o fumus comissi delicti, o qual se vislumbra com a existência de a justa causa,
ou seja, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, que serviu como base ao oferecimento da ação penal em desfavor
do acusado.Presente também o periculum libertatis, ou seja, aquele estado de coisas em que o legislador concebeu a manutenção
da condição de liberto do preso será suficiente para pôr em risco a própria persecução penal. Risco este que se revela, no caso em
testilha, na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.Ainda sobre a garantia da ordem pública, é cediço
que é a primeira condição reveladora do periculum libertatis, ou seja, neste caso a prisão preventiva, estaria protegendo a
estabilidade do corpo social e não o processo.Logo, desde que a postura do acusado, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa ou prejudicial ao meio social, cabe o magistrado decretar a prisão preventiva para acautelar
o meio, garantindo a estabilidade social; observando sempre o binômio: gravidade da infração e repercussão social.Assim sendo,
presentes os motivos para manutenção da prisão preventiva do acusado, ou seja, a manutenção da estabilidade social e garantia
da instrução criminal, eis que, repito, se solto poderá voltar a delinqüir.Finalmente, a última condição reveladora do periculum
libertatis autorizador da custódia preventiva, reside na aferição da necessidade da prisão do acusado para assegurar a aplicação
da lei penal. Considerando que o processo é um instrumento do exercício de jurisdição, a persecução penal se desenvolve com um
propósito de aplicar a sanção prevista para o tipo penal para aquele que, em tese, o praticou.Assim, a efetiva aplicação da lei
penal, em caso de uma suposta prestação jurisdicional condenatória ao final da persecução, só logrará êxito se o Acusado se
mostrar em local conhecido. Logo, a fuga do Acusado com o propósito de se escusar ao futuro édito condenatório, torna incerta a
aplicação da lei penal. É cediço ainda que, deva haver concretude na aferição pelo magistrado da situação de fuga, não se
prestado a meras conjecturas. Nesse sentido, a manutenção do Acusado para assegurar a aplicação da lei penal, persiste até o
presente momento.Em face do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA do acusado ANTÔNIO WESLEY DA SILVA ARAÚJO vulgo "Novinho"A presente sentença serve como
mandado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000676-87.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: GESIVALDO DOS SANTOS MORAIS
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Deixo para apreciar a liminar após a resposta da parte ré.Cite-se o requerido, com as formalidades legais, para que no prazo de 15
(quinze) dias, querendo, responda aos termos do pedido, consignando as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do
Código de Processo Civil.Apresentada a contestação, caso o requerido alegue preliminares, intime-se a parte autora para se
manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 327), bem como para dizer se pretende a produção de provas, devendo
especificá-las e justificá-las.Cumpra-se com urgência.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000678-91.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: VANUSA SANTANA DA SILVA
Réus: LINDOMAR GOMES DA SILVA
Vistos, etc.Cuida-se de incidente processual de impugnação ao valor da causa proposto por VANUSA SANTANA DA SILVA em
desfavor de LINDOMAR GOMES DA SILVA, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de
bens, alegando, em síntese, que o valor prefixado à causa dissoa dos parâmetros erigidos pela norma, devendo corresponder à
estimativa do patrimônio a ser partilhado pelo casal, razão pela qual, requer a complementação das custas processuais prévias,
sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), este equivalente ao patrimônio do casal.Certificado à fl. 13, o transcurso do
prazo para manifestação do Impugnado, sem que houvesse respostas.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, considerando
que a parte Requerida, apesar de devidamente citada não contestou a demanda, presumo verdadeiros os fatos descritos na
exordial.Ainda nesse sentido, é cediço que reza o art. 330, II do Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando ocorrer os efeitos materiais da reveliaSem maiores digressões jurídicas, o diploma processual
civil estabelece em ser artigo 261 que o réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor.
Cuida-se, portanto, de ação incidental, em que a solução da lide deve preceder ao enfrentamento do mérito da questão principal,
sob pena de inefetividade do comando jurisdicional exarado.Com efeito, o valor da causa figura como requisito objetivo intrínseco
da demanda, insurgindo como pressuposto de validade do processo, o que nos termos do art. 259 do Código de Processo Civil
será fixado conforme a natureza jurídica da demanda, e afora a previsão legal, segundo critérios estimativos de adequação
erigidos pelo Autor, coadunando-se com a pretensão por ele buscada; mesmo nas causas sem conteúdo econômico imediato
deverá ser atribuído valor à causa, assim prevê o art. 258 do CPC. No caso em testilha, vislumbro que a causa não contempla
valor legalmente prefixado, razão pela qual sua fixação foge ao arbítrio do legislador, sujeitando-se ao alvedrio das partes, que
atentando ao conteúdo econômico ou não da pretensão buscada, a delimitará de forma razoável, segundo critérios de adequação
econômica e aferição do benefício advindo com o êxito do provimento jurisdicional. A demanda em questão possui conteúdo
econômico direto, ainda que não absolutamente delimitado, eis que dos autos inexiste avaliação dos bens constitutivos do
patrimônio do casal, porém, fixado de forma estimada, consoante valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) indicado pela
Impugnante, não contraditado pelo Impugnado, portanto, presumivelmente verdadeiro, mormente verificação plausível de seu
arbítrio, segundo valor de mercado dos bens. Ademais, é pacífico na doutrina e jurisprudência a compreensão de que nas causas
cujo valor econômico não se puder delimitar precisamente, sua fixação se dará de forma aproximada atentando para vantagem
patrimonial que se busca com a demanda, in casu, a partilha de bens do casal, motivo pelo qual à causa deverá ser atribuído valor
atinente ao patrimônio do casal, eis que a pretensão aqui buscada se volta à meação dos bens havidos em comum.AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. VANTAGEM PATRIMONIAL
QUE SE BUSCA COM A DEMANDA. 1. Salvo as hipóteses em que a lei estabelece os critérios para fixação (incisos I a VII do art.
259 e art. 260 do CPC), o valor da causa deve corresponder à vantagem patrimonial que se busca com a demanda e, ainda que
esta não tenha conteúdo econômico imediato, é necessária sua indicação na petição inicial, podendo ser calculada de forma
meramente estimativa. 2. No caso, em que se pretende a homologação do plano de partilha, deve o valor da causa corresponder
ao patrimônio líquido, de modo que do monte partível do casal devem ser deduzidas as dívidas incontroversamente comuns, de
modo a se aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela jurisdicional. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047628748, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/04/2012)AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS.
CRITÉRIO LEGAL. 1. Comporta decisão monocrática o recurso que versa sobre matéria já pacificada no Tribunal de Justiça.
Inteligência do art. 557 do CPC. 2. As regras que delimitam o valor da causa são de ordem pública, sendo que toda causa deve ter
um valor certo, ainda que sem conteúdo econômico imediato. Apenas quando a causa é desprovida de qualquer conteúdo
econômico, ou sendo ele inestimável, é que se atribui à causa um valor mínimo, fixado no regimento de custas, denominado "valor
de alçada". 3. Tendo a causa conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve corresponder a ele, aplicando-se as regras do
art. 259 do CPC. 4. É evidente o caráter patrimonial da ação de divórcio, quando a própria parte recorrente pretende a partilha dos
bens do casal, arrolando-os expressamente. Recurso desprovido. (Agravo Nº 70040924185, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 23/02/2011).In casu, destoando do comando
jurídico de fixação ao valor da causa, o Impugnado e Autor da Ação de reconhecimento, dissolução de união estável e partilha de
bens, recolheu as custas processuais sob o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao que parece ter sido prefixado de forma
deliberada sem qualquer pertinência lógico com a pretensão buscada, razão pela qual, é medida imperativa a readequação de seu
valor à estimativa do proveito a ser obtido com o julgamento procedente da demanda.Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a
demanda incidental, determinando ao Impugnado que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a complementação das custas
processuais sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente ao proveito buscado com a presente demanda, e extingo
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o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.Sem custas e verbas honorárias sucumbenciais.Após o
trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C.Itinga do Maranhão (Ma), 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de direito Resp: 161224
Processo nº 0000004-45.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Advogados: MARIA LUCELIA SILVA FERREIRA ( OAB 9014 )
Réus:
1) Considerando o parecer ministerial de folha 24, verso, designo audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2013, às 10:30
horas, no local de costume.2) Intimem-se.3) Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000009-43.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: FLOR DE MARIA CASTRO VERAS ( OAB 2281 )
Réus: SERRARIA SAO FRANCISCO LTDA
1) Considerando o requerimento de folha 44, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000009-82.2004.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Advogados: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA COELHO ( OAB 2650 )
Réus: COMPENSADOS ITINGA DO MARANHAO LTDA
1) RECEBO a apelação (fls. 50/56) no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), tendo em vista que presentes os requisitos de
admissibilidade.2) Intime-se a apelada, para tomar conhecimento da sentença prolatada às folhas 42/47, bem como para
responder em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 508 e 518) o recurso.3) Após, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo. Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de
março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000011-13.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Réus: SERRARIA SAO FRANCISCO LTDA
1) Considerando o requerimento de folha 44, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000012-95.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: ARLINDO DA COSTA ALMEIDA ( OAB 3417 )
Réus: R. V. BARROS MADEIRAS
1) Considerando o requerimento de folha 43, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000013-07.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: FRANCISCA RITA DE JESUS MIRANDA
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952 )
Réus:
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1) Designo audiência de justificação para o dia 14 de maio de 2013, às 11:00 horas, no local de costume.2) Intime-se a parte
autora, com observância de que mesma terá que trazer outras provas (testemunhais, documentais, etc).3) Notifique-se o Ministério
Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000013-80.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: FLOR DE MARIA CASTRO VERAS ( OAB 2281 )
Réus: N BARROS DA SILVA COM REP.
1) Considerando o requerimento de folha 45, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000014-65.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: ARLINDO DA COSTA ALMEIDA ( OAB 3417 )
Réus: MADEIREIRA MARANHÃO LTDA
1) Considerando o requerimento de folha 45, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000015-74.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: FRANCISCA MORAIS DE OLIVEIRA
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952 )
Réus:
1) Designo audiência de justificação para o dia 14 de maio de 2013, às 10:45 horas, no local de costume.2) Intime-se a parte
autora, com observância de que mesma terá que trazer outras provas (testemunhais, documentais, etc).3) Notifique-se o Ministério
Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000016-35.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: RUI MARCOS NUNES LIMA ( OAB 3272 )
Réus: MADEPROL - MADEIREIRA PROGRESSO LTDA - ME
1) Considerando o requerimento de folha 43, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000016-59.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: LUCIANY MORAIS DA SILVA
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952 )
Réus:
1) Considerando o parecer ministerial de folha 22, verso, designo audiência de justificação para o dia 14 de maio de 2013, às 11:30
horas, no local de costume.2) Intime-se a parte autora, para que compareça a audiência acima designada com declaração de óbito
original, consigne-se no mandado ainda que a mesma terá que trazer outras provas (testemunhais, documentais, etc), .3)
Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000027-40.2003.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
Autor: BANCO DO BRASIL S/A
Réus: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
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1) Defiro o pedido de folhas 44/45, dê-se vista dos autos ao advogado do autor, conforme requerido, para que promova o
prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.2) Intime-se.3) Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000036-60.2007.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogados: BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE ( OAB 6798 )
Réus: ALINE GRACIELLA BRITO LEMOS e HELIO PEREIRA PERES
1) Intime-se a parte autora, para que promova o prosseguimento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção da demanda.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000041-72.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952 )
Réus:
1) Designo audiência de justificação para o dia 14 de maio de 2013, às 10:30 horas, no local de costume.2) Intime-se a parte
autora, com observância de que mesma terá que trazer outras provas (testemunhais, documentais, etc).3) Notifique-se o Ministério
Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000059-93.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ADIEL PEREIRA DA SILVA
Advogados: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861 )
Réus: BANCO BRADESCO
1) Determino que o Autor recolha as custas processuais ao final do processo.2) Intime-se o Autor.Itinga do Maranhão/MA, 14 de
março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000068-94.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: MARIA ANTONIA BEZERRA DE OLIVEIRA e Parte em Segredo de Justiça
Réus: CIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A
1) Considerando a petição de folhas 224/225, defiro o pedido de bloqueio de os valores para satisfação do crédito da exequente,
mediante penhora on line.2) Proceda-se a atualização do débito.3) Após, a realização da penhora, caso seja confirmada a
constrição, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no prazo legal.4) Não sendo confirmada a constrição para
satisfação do débito, dê-se vista a exequente.5) Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000069-11.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHAO
Réus: RAIMUNDO JOSE DA SILVA
1) Considerando a certidão de folha 62, constante dos autos, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Vila Velha/ES, com a
finalidade de realização de audiência de suspensão condicional do processo com o denunciado.2) Encaminhem-se cópias dos
documentos necessários.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000073-77.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ODELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Réus: BANCO VOLKSGAWEN S/A
1) Defiro o requerimento de folhas 75/76, determinando que a parte autora providencie o recolhimento de 50% (cinquenta por
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cento) das custas processuais, devendo o remanescente ser recolhido ao final do processo.2) Intime-se.Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000074-09.2006.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: ALICE EULALIO DE OLIVEIRA e JOÃO DE OLIVEIRA
Advogados: RUI CARLOS SANTOS SILVA ( OAB 3851 )
Réus:
1) Intime-se a parte autora, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de extinção.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
Processo nº 0000076-08.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Réus: MADESP COMPENSADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1) Considerando o requerimento de folha 44, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000077-90.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Réus: R P DA COSTA MADEIRAS
1) Considerando o requerimento de folha 49, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000078-36.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: LIVIA DANIELLY PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DO ROZÁRIO PEREIRA DOS SANTOS
Réus: DANIEL DOUGLAS DA SILVA LIMA
1) Redesigno o dia 23 de abril de 2013, às 09:15 horas, no Fórum local, para a coleta de material para realização de exame pericial
de DNA.Intimem-se.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz
de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000084-77.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Designo nova audiência de conciliação e julgamento para o dia 21 de maio de 2013, às 09:00 horas, no local de costume.2)
Intimem-se as partes.3) Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000105-87.2010.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHAO
Réus: WILIAN DE SOUSA DA SILVA
1) Considerando que as testemunhas de acusação não foram localizadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para
manifestar-se acerca da certidão da oficiala de justiça de folha 108.2) Após, conclusos.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de
março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000115-29.2013.8.10.0093
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INTIME-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 05 dias, após, volte-me os autos conclusos para
apreciação do pedido liminar.Itinga do Maranhão/MA, 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
Processo nº 0000134-35.2013.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL
Autor: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE ITINGA DO MARANHAO e GILVAN SANTOS LOPES
Réus: A ESCLARECER
1) Defiro a promoção ministerial de folha 38.2) Retorne os autos a Delegacia de Polícia de origem para a conclusão do
procedimento investigatório, no prazo de 60 (sessenta) dias.3) Após, dê-se nova vista ao órgão ministerial.Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000171-38.2008.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOA NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Réus: HELIO DE FREITAS ROCHA
1) Considerando o requerimento de folha 51, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000176-55.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: FERNANDA ALMEIDA CORREA
Réus: NADIR APARECIDA DE ALMEIDA
1) Intime-se a parte autora, para que promova o prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000212-68.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: VALDINAR LIMA PEREIRA
Advogados: MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS ( OAB 5477 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1) Defiro o requerimento do Autor de fl. 116, e DETERMINO que seja oficiado ao IML de Imperatriz/MA, solicitando que informe
data e horário para avaliação do Requerente, a fim de aferir o grau e a extensão da incapacidade do mesmo, expedindo laudo
preferencialmente digitado, no prazo de 30 dias.2) Após, com as informações acima referidas, intime-se a parte autora para
comparecer no local e horário indicado para submeter-se a avaliação. 3) Voltem-me os autos conclusos.Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000217-22.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA
Autor: Parte em Segredo de Justiça e ANTONIO EDEZIO SOARES LIMA
Réus: VANESSA DA SILVA SANTOS
1) Intime-se a parte autora no endereço fornecido a folha 13 dos autos de nº. 84-77.2011, que se encontra apenso ao presente
feito, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção da
demanda.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000244-68.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
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Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Defiro o requerimento de folha 28, proceda-se a Secretaria Judicial o desentranhamento dos documentos acostados a inicial de
folhas 07/11, com as cautelas de praxe.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000259-08.2010.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
Advogados: PROCURADORIA FEDERAL ( OAB 1 )
Réus: MADEREIRA VALE DAS ARARAS LTDA
1) Considerando o requerimento de folha 61, SUSPENDO o curso do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no
artigo 40, da Lei nº. 6.830/1980.2) Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe.3) Cumpra-se.Itinga
do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000298-34.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogados: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652 )
Réus: ANTONIO JORGE PINHO BRANDÃO
1) Defiro o pedido de folhas 28/33.2) Oficiem-se ao TRE/MA, bem como a Receita Federal, solicitando informações acerca do
endereço atualizado do executado, conforme requerido pelo exequente.3) Encaminhem-se os dados necessários para realização
da pesquisa.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
Processo nº 0000302-76.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
Réus: FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ
1) Intime-se o requerido, pessoalmente da sentença proferida as folhas 40/52 dos autos, bem como para cumprimento da
determinação final deste juízo.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000316-89.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
Autor: CIOMARA FERRAZ DIAS e EDINELHA DA SILVA AZEVEDO e JUARY FERRAZ DIAS e MARIA EUNICE SILVA
FERRAZ e VALMI FERRAZ DIAS
Réus: ESPOLIO AJACIO SOARES DIAS
1) Considerando que a sentença de folha 50, transitou livremente em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os
presentes autos com as formalidades legais.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000322-33.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Considerando o parecer ministerial de folha 61, verso, designo nova audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2013, às
11:00 horas, no local de costume.2) Diligencie-se o senhor(a) oficial(a) de justiça novamente no endereço da parte autora, para fins
de localização da mesma.3) Intime-se o requerido, via edital.4) Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Itinga do
Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000361-93.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA
Advogados: GIOVANNA COLAVITE DEITOS VILELA ( OAB 4659 )
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Réus: FRANCISCO LEANDRO FERREIRA
1) Oficie-se a Comarca de Marabá/PA, solicitando informações acerca da Carta Precatória de folha 46.2) Dê-se vista a parte autora
dos documentos de folhas 57/59.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000387-57.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
Autor: BENITO LEITE
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus: SAUL ELETRICISTA
Cite-se o requerido, com as formalidades legais, para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, responda aos termos do pedido,
consignando as advertências constantes dos artigos 285 e 319, do Código de Processo Civil.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA,
14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000429-09.2012.8.10.0093
Ação: INCIDENTES | INCIDENTE DE FALSIDADE
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1). A fim de melhor instruir o feito, determino seja requisitado, junto à serventia extrajudicial da comarca de Carutapera, certidão de
inteiro teor da matrícula de nº. 26, datada de 03 de setembro de 1980, devendo ser encaminhado a este Juízo dentro de o prazo de
cinco dias, contados do recebimento da requisição.2). Oficie-se ao INCRA, para que encaminhe a este Juízo, dentro do prazo de
10 dias, mapa dos imóveis pertencentes à comarca de Itinga do Maranhão, bem como os títulos dos imóveis que fazem divisa com
outros municípios, especialmente com a comarca de Carutapera.3). Encaminhe cópia dos autos a Representante do Ministério
Público do Estado, lotado no município de Carutapera, nos termos da manifestação de fls. 154/155.Itinga do Maranhão (MA), 13 de
março de 2013.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão Resp:
161224
Processo nº 0000624-91.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BANCO YAMAHA DO BRASIL S.A
Réus: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA
1) RECEBO a apelação (fls. 34/49) no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), tendo em vista que presentes os requisitos de
admissibilidade.2) Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens deste
Juízo.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000625-76.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BANCO YAMAHA DO BRASIL S.A
Réus: GOIMA LOPES SOUSA
1) RECEBO a apelação (fls. 33/47) no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), tendo em vista que presentes os requisitos de
admissibilidade.2) Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens deste
Juízo.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000628-31.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | SEPARAÇÃO DE CORPOS
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: RAFAEL CASTRO DE LIMA ( OAB 10913 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
1) Certifique-se a Secretaria Judicial se a ação principal já foi ajuizada.2) Após, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000642-49.2011.8.10.0093
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Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE
Autor: JOAO CORREIA SOUSA
Réus: DANIELE DE CASTRO SOUSA
1) Intime-se a parte autora, para que manifeste interesse no feito, promovendo o seu prosseguimento, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de extinção da demanda.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000643-34.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA
Autor: GABRIEL AMARAL DIAS e ZULMERITA FERREIRA AMARAL
Réus: JUARY FERRAZ DIAS
1) Considerando a petição e os documentos de folhas 156/168, SUSPENDO o presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com
fulcro no artigo 265, IV, alínea "a", primeira parte, do Código de Processo Civil.2) Após, o transcurso do prazo acima, intimem-se as
partes para dar prosseguimento ao feito.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000643-97.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO
Réus: MANOEL RODRIGUES DA SILVA
1) Cumpra-se o despacho de folha 13, procedendo-se a citação do executado, por Oficial de Justiça no endereço constante a folha
21, na forma do artigo 8º, da LEF, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, com os acréscimos legais, ou oferecer bens à
penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução.2) Cumpra-se.Itinga do
Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000675-05.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ODELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Advogados: MARCO ANTONIO MENDES PIMENTEL ( OAB 7586 )
Réus: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
1) Defiro o requerimento de folhas 64/65, determinando que a parte autora providencie o recolhimento de 50% (cinquenta por
cento) das custas processuais, devendo o remanescente ser recolhido ao final do processo.2) Intime-se.Diligencie-se.Itinga do
Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000693-60.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: MARIA DO SOCORRO SILVA NALBERTO
Advogados: ANGELA ARAUJO CARVALHO ( OAB 10089 )
Réus:
1) Considerando o parecer ministerial de folha 25, proceda-se a consulta no sistema SIEL pesquisando pelo número do título de
eleitor que consta nas informações prestadas pela Receita Federal à folha 22.2) Após, dê-se nova vista ao Ministério Público.3)
Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp:
161224
Processo nº 0000698-48.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANTONIO ALVES PEREIRA
Advogados: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1) Intime-se a parte autora, para que manifeste interesse no feito, promovendo o seu prosseguimento, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de extinção da demanda.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000720-09.2012.8.10.0093
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Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ANTONIO ANGELO NUNES FILHO e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHAO
Réus: FRANCISCO LUCIONE FERREIRA COSTA
1) Considerando a decisão deste juízo decretando a prisão preventiva do denunciado de folhas 61/66, bem como o fato de o
acusado ter empreendido fuga do estabelecimento prisional, conforme ofício de folhas 78, expeça-se mandado de prisão
preventiva em desfavor do réu.2) Oficie-se a POLINTER para inserção do referido mandado no sistema INFOSEG, encaminhando
cópia do mesmo.3) Proceda-se o cadastro no BNMP.Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000004-55.2007.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NOMARLIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Advogados: GILMARA LIMA DE ALMEIDA ( OAB 6782 )
Réus: AUTO POSTO IKATO LTDA
1) Dê-se vista ao exequente para que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça e documento de folhas 28/29, no prazo
de 10 (dez) dias.2) Após, venham os autos conclusos.3) Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000014-89.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: MARIA CICERA SIMÃO DA SILVA
Advogados: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952 )
Réus:
1) Considerando o parecer ministerial de folha 22, verso, designo audiência de justificação para o dia 14 de maio de 2013, às 11:15
horas, no local de costume.2) Intime-se a parte autora, para que compareça a audiência acima designada com declaração de óbito
original, consigne-se no mandado ainda que a mesma terá que trazer outras provas (testemunhais, documentais, etc), .3)
Notifique-se o Ministério Público.Diligencie-se.Itinga do Maranhão (MA), 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000641-30.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
Autor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
Réus: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ITINGA DO MARANHÃO
1) Dê-se vista ao exequente para que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de folha 60, requerendo o que entender
de direito, no prazo de 10 (dez) dias.2) Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
PROCESSO Nº: 140-42.2013.8.10.0093
NATUREZA: Outras Medidas Provisionais
REQUERENTE: MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, MARIA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, Ângela Araújo Carvalho OAB/MA Nº 10089, para, tomar conhecimento da decisão de fls.
07 e 08, que segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
"Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Por outro lado, para o interrogatório da interditanda, designo o dia
23/04/2013, às 10:30 horas, no Fórum local, para tanto nomeio como curadora à lide a Dra. Angela Araújo Carvalho, que deverá
acompanhar todos os atos processuais. Itinga do Maranhão/MA, 15 de março de 2013. ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito." A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do
Maranhão, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013. Eu Raul Pires Rego, Secretário Judicial, fiz digitar, subscrevo e assino
por ordem do MM Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
Raul Pires Rego
Secretário Judicial
Processo nº 0000026-16.2007.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LEANDRO ZAVARIZE BARACHO
Advogados: EDMILSON FRANCO DA SILVA ( OAB 4401 )
Réus: ALINE RAQUEL VOLTAN e JADE TRANSPORTES
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação de indenização movida por LEANDRO ZAVARIZE BARACHO, em face de ALINE
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RAQUEL VOLTAN e JADE TRANSPORTES, todos já qualificados, sob alegação, em síntese de que, trafegava em seu veículo
automotor Misto/utilitário Jipe/Nissan-X-Terra, quando, à altura do povoado Cajuapara, após ultrapassar uma lombada, foi
violentamente albaroado, por um veículo Scania/T112 H 4x2 placa BWD 2411, de propriedade da primeira Requerida, acoplado ao
Reboque/Randon SR FG placa JQZ 3946, de propriedade da segunda Requerida. Segue aduzindo que do acidente advieram
severas avarias ao seu veículo automotor, tendo que arcar com consideráveis custos para prover seu reparo, sendo, assim,
requer, indenização material como forma de reparar os danos sofridos.Audiência de conciliação à fl. 37, não tendo sido realizado
em virtude da não intimação da primeira Ré, oportunidade em que foi redesignada. Juntada de pagamento de custas processuais à
fl. 41.Audiência Conciliação, Instrução e Julgamento à fl. 55, tendo sido o feito chamado à ordem, e determinado o prosseguimento
pelo rito ordinário.Contestação da primeira Requerida às fls. 64/71, oportunidade em que sua defesa alegou, em síntese, culpa
exclusa do Autor pelo acidente automobilístico ocorrido, refutou a idoneidade do laudo conclusivo realizado pela polícia rodoviária
federal e por fim, asseverou pela inexistência dos elementos necessários à responsabilização pelo acidente ocorrido, pugnando,
por conseguinte, pela improcedência do feito.Réplica à contestação às fls. 113/117, ocasião em que foram refutados os termos da
contestação e ratificado os termos da prefacial.Audiência Preliminar à fl. 136, tendo a segunda Requerida comparecido e
contestados os termos da demanda, independente de intimação, razão pela qual foi designado prazo para manifestação da parte
Autora, bem como nova data para realização da audiência.Contestação da segunda Requerida às fls. 137/150, asseverando
preliminarmente pela ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, alegando culpa exclusiva da vítima e inexistência dos requisitos
ensejadores da responsabilidade civil.Réplica à contestação às fls. 170/175, tendo sido ratificados os termos da inicial.Audiência
preliminar à fl. 182, não tendo sido obtida conciliação.Audiência de instrução e julgamento à fl. 187, em que se procedeu à oitiva do
Autor.Alegações finais do Autor às fls. 204/209, pugnando pela procedência da demanda, nos termos da exordial. Alegações finais
da primeira Ré às fls. 212/216, asseverando pela improcedência da demanda, nos mesmos termos da peça contestatória.À fl. 222,
foi certificado o transcurso do prazo para apresentação das alegações finais da segunda Demandada, sem que fossem as mesmas
oferecidas.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva levantada pela segunda Ré, vislumbro que não merece prosperar a alegação, eis que, apesar de possuírem
proprietários distintos, o cavalo mecânico e o reboque envolvidos no sinistro, compõe um todo, não figurando como peças
autônomas, em que se pode individualizar a responsabilização de cada qual quando da ocorrência de um evento danoso.Ademais,
a despeito de não constar dos autos instrumento contratual que denote a existência de vínculo jurídico entre as partes que figuram
no polo passivo da demanda, a existência de vínculo negocial é presumida, do que se infere pela própria atividade desenvolvida
pela empresa ré, in casu, serviço de transportes, a qual teria contratado os serviços do proprietário do cavalo mecânico como
forma de operacionalização de seu empreendimento.Destarte, destaca-se o fato de que é muito comum a realização de contratos
de transporte de carga, principalmente como forma de desoneração da prestação de serviços de transporte, o que, no entanto, não
pode servir como mecanismo de integral desoneração pelos riscos da atividade, sob pena de se estar privilegiando aqueles que,
desarrazoadamente, se utilizam da terceirização como forma de se eximir das consequências concernentes à atividade que
desempenham. Ademais, refutando a tese erigida pela segunda Requerida, ainda que o reboque não tenha força motriz própria, o
cavalo mecânico da primeira Ré estava sendo utilizado e conduzido para atingir finalidade de interesse daquela que prestava
serviço de transporte, ou seja, para cumprir finalidade contratual e econômica da segunda Demandada, o que a torna
solidariamente responsável pelos danos atinentes ao acidente ocasionado pelo motorista do veículo. Nesse sentido:ACIDENTE DE
VEICULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Colisão provocada por carreta, formada pelo conjunto "cavalo-mecânico e semireboque" - Legitimidade passiva ad causam - Culpa do condutor da carreta configurada - Responsabilidade solidária do proprietário
do semi-reboque - Aplicação da súmula 492 do STF - Exegese do art. 942, parágrafo único, do Código Civil - Agravo retido e
apelação não providos. Art. 942, parágrafo único, Código Civil. (992070593425 SP, Relator: Antonio Benedito Ribeiro Pinto, Data
de Julgamento: 29/06/2010, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2010).RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DETRÂNSITO. "CAVALO MECÂNICO" E REBOQUE.
PROPRIETÁRIOS DISTINTOS.CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PREPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 492/STF.
INAPLICABILIDADE. CARONA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. 1.
Responde civilmente por culpa in eligendo a transportadora, dona de reboque, que contrata transporte de cargas por "cavalo
mecânico" inadequadamente conservado e conduzido pelo seu preposto para circular em rodovias movimentadas. 2. É vedado em
sede de recurso especial a revisão das conclusões a respeito da culpa dos envolvidos no acidente, obtidas a partir da interpretação
de cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. A tese da responsabilidade no caso de transporte de
simples cortesia (carona) não foi prequestionada (Súmula nº 211 do STJ). 4. A responsabilidade solidária da empresa recorrente
por danos causados a terceiro na condição de "locadora ou ou locatária" (Súmula nº 492/STF), a despeito de constituir fundamento
autônomo, não foi atacada no recurso especial. 5. Não há similitude fática, para efeito de caracterização do dissídio jurisprudencial,
entre o caso concreto e os paradigmas apontados, nos quais inexiste vínculo de preposição entre a proprietária do reboque e o
motorista, ou entre a transportadora e o dono do "cavalo mecânico". 6. O conjunto fático-probatório dos autos é claro quanto à
presença de vínculos contratuais estreitos entre a transportadora e o dono do "cavalo mecânico", reconhecendo-se, por várias
circunstâncias, a preposição do dono do "cavalo mecânico" em relação à transportadora, cuja revisão é inviável no recurso
especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 7. "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto"
(Súmula nº 341/STF). 8. Recursos especiais desprovidos. (STJ: REsp 453882/MG, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3terceira turma, Data do julgamento: 18/09/2012, Data da Publicação: 25/09/2012).Antes do confronto do mérito, é de se destacar
que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao
mérito da demanda.De forma ampla, a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa
ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos
strictu sensu (Noronha, 2003:429).A responsabilidade tradicional denominada de extracontratual, modernamente mais aceita como
negocial, cuida do inadimplemento de contratos e outros negócios jurídicos. Verifica-se que nesta modalidade de responsabilidade
estão presentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar, quais sejam: ação ou omissão voluntária, relação de
causalidade ou nexo causal, dano e culpa.Ao se analisar especificamente a culpa, lembra-se da tendência jurisprudencial cada vez
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mais marcante de alargar seu conceito, ou de dispensá-lo como requisito para o dever de indenizar. Surge, destarte, a noção de
culpa presumida, sob o prisma do dever genérico de não prejudicar (Venosa, 2004:21).Esse fundamento fez surgir a teoria da
responsabilidade objetiva, presente na lei em várias oportunidades, que desconsidera a culpabilidade, ainda que não se confunda
a culpa presumida com a responsabilidade objetiva. Destaca-se ainda que a insuficiência da fundamentação da teoria da
culpabilidade levou à criação da teoria do risco, com várias matizes, que sustenta ser o sujeito responsável por riscos ou perigos
que sua atuação promove, ainda que coloque toda a diligência para evitar o dano. Trata-se da denominada teoria do risco criado e
do risco benefício.Parte-se da premissa que o sujeito que obtém vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve
indenizar os danos que ocasiona. Diante disso, a teoria da responsabilidade civil deixa de ser apoiada unicamente no ato ilícito,
levando em conta com mais proeminência o ato causador do dano. Nesse diapasão o Diploma civilista brasileiro preceitua:Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.Art. 932. São também responsáveis pela reparação
civil:III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele;Neste prisma, a responsabilidade do patrão, amo ou comitente decorre do poder hierárquico ou diretivo dessas
pessoas com relação aos empregados, serviçais e comitidos ou prepostos. A lei açambarca qualquer situação de direção, com
subordinação hierárquica ou não. Importa verificar, na situação concreta, se o agente praticou a conduta no exercício do trabalho
ou por ocasião dele, como reforça a mais recente lei. Na dúvida, os julgados propendem pela responsabilização do terceiro.
Reporta a esse respeito Alvino Lima (2000:66):Há, geralmente, uma dependência ou sujeição do preposto ou comitente,
decorrente da autoridade deste, ou seja, o direito de dar ordens e instruções sobre o modo de cumprir as funções que são
atribuídas ao preposto, assim como o direito de fiscalizar e até intervir no trabalho.No caso em testilha, vislumbro que o ato ilícito
perpetrado em desfavor do Requerente se deu na constância de atividade laboral do agente causador do dano, ou seja, no
exercício de suas funções de motorista da primeira Requerida. Restou delineado nos autos, tanto do depoimento do Autor quanto
do boletim de acidente de trânsito (fl. 20) que, conforme averiguações feitas no local do acidente, os 3 veículos trafegavam no
mesmo sentido quando v1 perdeu o freio e colidiu com v2, jogando-o para fora da pista, v1 seguiu ainda, colidiu com a traseira de
v3 e tombou fora da pista na faixa de domínio.Nesse sentido, a narrativa da ocorrência descrita em boletim de acidente de trânsito
elaborado pelo departamento de polícia rodoviária federal, indica v1, de propriedade da primeira Requerida, como o responsável
pela ocorrência do acidente, eis que ao "perder o freio", teria colidido com a traseira do veículo do Requerente, do que advieram
inúmeras avarias, descritas em certidão de ocorrência de fl. 22.Ademais, o boletim de acidente de trânsito elaborado pela polícia
rodoviária federal goza de presunção de veracidade, eis que elaborado por profissional habilitado, dotado de conhecimento técnico
necessário à aferição e descrição de circunstâncias atinentes a acidentes automobilísticos ocorridos em rodovias federais, do que
considero prova apta à elucidação dos fatos e consequente apuração de responsabilidade civil das Requeridas.Por cautela, tem-se
que estabelecer, no caso concreto, se o fato danoso ocorreu em decorrência da relação entre o terceiro e o causador do dano ou
em razão dessa relação. Daí porque o fato de o empregado ou preposto dirigir veículo de terceiro inculpa a este último, em sistema
que utiliza, em síntese, a teoria do risco. Em última análise a aplicação é a da teoria da causa adequada: se o motorista não
estivesse autorizado a dirigir o veículo em razão do emprego ou prestação de serviços, o acidente em tese não teria
ocorrido.Nesse campo, presente o pressuposto do poder de direção, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da
presunção absoluta nessa culpa: É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto (súmula
341).Nos mais modernos julgados, geralmente nem mais se discutia a natureza desse vínculo entre causador e o patrão ou
comitente. A sociedade aceita esse vínculo sem rebuços, tanto que hoje se encara essa responsabilidade como objetiva, o que foi
consagrado pelo art. 933 do Código Civil. Restará ao empregador provar que o causador do dano não é seu empregado ou
preposto ou que o dano não foi causado no exercício do trabalho ou em razão dele, o que no caso em apreço não foi demonstrado
pelas Requeridas.Provados o nexo causal e a autoria, surgirá o dever de indenizar terceiros. Na seara da responsabilidade
objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar
bastam o dano e o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa, requisitos esses delineados nos autos, uma vez que
cabalmente demonstrados através do boletim de acidente de trânsito elaborado pela polícia federal (fls. 14/21), certidão de
ocorrência (fl. 22) e depoimento do Requerente por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl. 188)Nessas premissas,
importa aclarar que nem sempre há condições de estabelecer a causa direta do fato, sua causa eficiente. Normalmente, aponta-se
a teoria da causalidade adequada, ou seja, a causa predominante que deflagrou o dano, o que nem sempre satisfaz no caso
concreto. Aponta Caio Mário da Silva Pereira (1999:82), após informar sobre as várias doutrinas sobre o tema que o que importa,é
estabelecer, em face do direito positivo, que houve uma violação de direito alheio e um dano, e que existe um nexo causal, ainda
que presumido, entre uma e outro. Ao juiz cumpre decidir com base nas provas que ao demandante incumbe produzir.Vislumbrada
nos autos a existência do ato ilícito a ensejar responsabilização civil objetiva, passa-se agora à análise pormenorizada da
modalidade de dano experimentado pelo Autor. Sem maiores digressões jurídicas, é cediço que a Carta Política de 1988, em seu
art. 5º, incisos V e X, respectivamente, asseguram como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta
proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade
a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral
decorrente de sua violação.Dano pode ser conceituado como toda diminuição de patrimônio. Não há como se da um conceito
unitário de dano, tendo em vista os inúmeros matizes que o vocábulo engloba. O dano interessa à responsabilidade civil é o
indenizável, que se traduz em prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou
depreciação de um bem é, em princípio indenizável. Nesse sentido, não há diferença entre dano contratual e
extracontratual.Reparar o dano, qualquer que seja sua natureza, significa indenizar, tornar indene o prejuízo. Indene é o que se
mostra íntegro, perfeito, incólume. O ideal de justiça é que a reparação de dano seja feita no molde que a situação anterior seja
reconstituída.O art. 402 do Código Civil estabelece que "as perda e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Tem-se que perdas e danos representam expressões redundantes, pois significam
a mesma coisa, qual seja, o dano emergente (o que efetivamente a vítima perdeu). O lucro cessante (o que razoavelmente deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 736 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
de ganhar) não está abrangido por esta terminologia).Desse modo, nos danos patrimoniais, devem ser computados não somente a
diminuição no patrimônio da vítima, mas também o possível aumento patrimonial que teria havido se o evento não tivesse
ocorrido.Como é lógico, o ideal é indenizar exatamente o valor da perda, o que, todavia, nem sempre é possível. Ao mesmo tempo
em que não se pode converter a indenização em instrumento de lucro ou enriquecimento injusto, de nada adianta indenizar de
forma insignificante ou incompleta. Uma vez ocorrido o dano, os transtornos à vítima são inevitáveis, ainda que obtenha
indenização in natura ou in pecúnia. A sentença e a liquidação dos danos funcionam, na maioria das vezes, como mero lenitivo
para o dano, mormente quando o valor em dinheiro é substitutivo da coisa. A indenização em dinheiro é indenização postiça, como
afirma Silvio Rodrigues.No caso em testilha, vislumbro ter feito o Requerente prova das despesas atinentes ao conserto das
avarias decorrentes do acidente ocorrido, para tanto trouxe aos autos orçamento elaborado pela concessionária Nissan o qual,
considerando os serviços de reparos e gastos com peças, remontaria o valor de R$ 39.397,11 (trinta e nove mil trezentos e
noventa e sete reais e onze centavos), juntou aos autos, também, orçamento da oficina WG auto serviço, o qual assinalou para o
mesmo custo apresentado pela concessionária Nissan, no tocante ao serviço da oficina, qual seja, R$ 9.000,00 (nove mil
reais).Quantos aos lucros cessantes, pleiteou ressarcimento na base de R$ 8.000,00 (oito mil reais), esses atinentes à
desvalorização do carro em virtude do acidente automobilístico ocorrido, do qual, por ocasião da audiência de instrução e
julgamento, assinalou já ter vendido o veículo envolvido no sinistro, tendo perdido na base de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quando de sua alienação.Nesse sentido, considerando o fato de que o lucro cessante se subsume a aquilo que efetivamente
deixara o Requerente de lucrar em virtude de um dano experimentado, o que deverá ser aferido analisando as circunstâncias
deduzidas no caso concreto, outro critério não resta a esse juízo que o da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que um justo
valor seja fixado para abarcar o dano material, na modalidade lucro cessante, suportado pelo Autor. Nesse
sentido:Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Perspectiva de Ascensão. O nosso código civil, art. 1.509, consagrou o
princípio de arrazoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável
é aquilo que o bom senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo com o normal
desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática
concreta. (TJPR - Ap. Cível 146781800 - Acórdão 12348 - 4.2.2000, 3ª Câmara Cível - Rel. Eugênio Achielli
Grandinetti).Indenizatória - Liquidação de Sentença - Arbitramento dos lucros cessantes - prova pericial - Ajuste do direito ao mais
próximo da equilibrada indenização - Recurso conhecido e desprovido, unânime - Os lucros cessantes pressupõem, sempre, um
juízo de probabilidade, uma projeção no futuro, concreta e palpável, desde que, na liquidação da sentença, no concerto explícito do
julgado. Em se cuidando de projeções, a prova técnica, necessária, há de afeiçoar-se ao exato tamanho do que possa representar
a perda, na conjuntura negocial. (TJDF, EIC 512412000 - Acórdão 139265, 22.11.200, 1ª Câmara Cível - Rel. Eduardo Oliveira de
Moraes).Portanto, entendo configurado os danos materiais, na modalidade lucro cessante e dano emergente, em decorrência da
conduta lesiva do empregado da primeira Requerida, que ao conduzir veículo automotor de forma imprudente, colidiu com o
veículo do Autor, engendrando-lhe prejuízos de ordem material.Ainda nesse sentido, o código civil brasileiro estabelece que os
bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver
mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Afirma ainda que, são solidariamente responsáveis com os
autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932. Com efeito, provado está o vínculo jurídico entre as partes
Demandadas, suficientes a engendrar responsabilização solidária pelos danos ocasionados no acidente automobilístico provocado
pelo funcionário da primeira Requerida, eis que na constância de atividade econômica de transporte de carga, risco de atividade a
ser suportado por aqueles que diretamente têm interesse no empreendimento.Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido constante na exordial, CONDENANDO as Rés ALINE RAQUEL VOLTAN e JADE TRANSPORTE, a pagarem ao Autor
TIAGO ZAVARIZE BARACHO, o valor de R$ 39.397,11 (trinta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e onze centavos), a título
de indenização por danos materiais na modalidade dano emergente e R$ 8.000,00 (oito mil reais), na modalidade lucro cessante.
Na mesma oportunidade, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.Condeno as Requeridas
a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da condenação, conforme preceitua o
art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, para as Requeridas efetuarem o
pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do art. 475-J do Código de
Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da intimação da
sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês a partir do
evento danoso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do Maranhão
(MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000050-05.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: EVERALDA DE ALMEIDA ARRUDA
Advogados: LETACIO VARGAS LEITE ( OAB 9532A )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE, promovida por
EVERALDO DE ALMEIDA ARRUDA em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que faz jus
à percepção de pensão por morte tendo em vista o falecimento de sua esposa em de 29 de janeiro de 1988, a qual, à época do
óbito, preenchia os requisitos para a percepção da aposentaria rural, motivo pela qual, pleiteia a percepção da aludida pensão na
condição de dependente da de cujus.Contestação às fls. 33/44, oportunidade em que o Requerido, por intermédio de seu
procurador autárquico, alegou, preliminarmente, carência da ação por de falta de interesse de agir, ante a ausência de
requerimento administrativa do benefício vindicado, além da prescrição do interesse do Autor. No mérito, alegou que à época da
morte, a cônjuge do Requerente não preenchia os requisitos necessários à percepção da aposentaria rural, requerendo, por
conseguinte, a improcedência da demanda.Certificado à fl. 58, o decurso do prazo para a Réplica do Autor, sem que houvesse
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manifestação.Audiência Preliminar às fls. 62/63, sem que houvesse conciliação, oportunidade em que a defesa do Requerente
refutou os termos da peça contestatória, pugnando pela procedência da ação nos termos da prefacial.Vieram os autos conclusos
para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do
Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.Portanto, presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim
uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Ab initio, é de se destacar que este juízo vislumbra questão de
ordem pública a macular a pretensão do autor, in casu, prescrição do próprio fundo de direito alegado, o que pode ser reconhecido
de ofício, independente de manifestação das partes.Sem maiores ilações sobre o tema, a pensão por morte é benefício
previdenciário concedido aos dependentes do segurado, para atender às contingências sociais decorrentes da perda da fonte de
subsistência daqueles que dependiam economicamente do falecido. Para a percepção não é exigido tempo mínimo de
contribuição, sendo suficiente a prova da qualidade de segurado do falecido e da condição de dependente do requerente do
benefício, observando-se a regra da prescrição quinquenal.Compulsando os autos, observo que a cônjuge do Requerente faleceu
em 29 de janeiro de 1988, conforme certidão de óbito anexa (fl. 11), tendo o Autor ingressado com a demanda somente em 15 de
fevereiro de 2011, ou seja, 23 anos após seu óbito. Não houve requerimento pela via administrativa, nem tampouco justificativa
plausível para o ingresso tardio da demanda.Nesse tocante, não se deve olvidar que a mera verificação da condição de segurado
do de cujus, associada à circunstância de dependente daquele que pleiteia o benefício, não se mostram suficientes à concessão
de pensão, sobretudo pelo fato da necessária observância de prazo razoável entre a verificação do óbito e do requerimento da
benesse previdenciária. Do contrário, estar-se-ia protraindo indefinidamente no tempo, a possibilidade de se fazer valer de um
direito; o que não é razoável e não encontra guarida no ordenamento jurídico, a menos que abrangida pela regra da
imprescritibilidade, o que não se coaduna com hipótese autos, mormente entendimento recente e então consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido, entendo que se a ação visando a concessão do benefício previdenciário foi ajuizada após o
transcurso do prazo prescricional de cinco anos (Decreto 20.910/32), a pretensão do Requerente deverá ser afastada, ressaltandose que não há causa de interrupção da prescrição, ante a ausência de pedido administrativo junto ao IPSEMG.É que a
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nas ações propostas visando ao reconhecimento do direito à pensão por
morte, decorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de
direito, em relação a qual não há a renovação do marco inicial para ajuizamento da ação. Nesse sentido:PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. Tratando-se a ação visando à instituição de pensão por morte
de servidor público, transcorridos mais de 5 (cinco) anos do óbito do instituidor, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Agravo regimental desprovido.(STJ: AgRg no REsp 1332952 / MGAgravo Regimental No Recurso Especial, Relator: Ministro Ari
Pargendler, Órgão Julgador: T1 - primeira turma, data do julgamento: 26/02/2013, data da publicação: DJe 07/03/2013).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. No presente feito, objetiva o autor o
reconhecimento de pensão por morte deixada por sua esposa. O Tribunal de origem, ao analisar a demanda, consignou que
'observa-se que o Apelante ajuizou a presente ação somente em 04/10/2005, ou seja, depois de transcorridos 20 anos do óbito de
sua esposa, ocorrido em 23.11.1985' (fl. 218). 2. A interposição do Recurso Especial pelo dissídio jurisprudencial exige que o
recorrente proceda ao devido cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas colacionados, conforme o disposto nos
arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, 'a', e § 2º, do RI/STJ. No caso dos autos, o autor descuidou-se
da referida exigência legal. 3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nas ações propostas visando ao
reconhecimento do direito à pensão por morte, decorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, é de ser
reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. Precedentes: AgRg no REsp 850950/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta
Turma, j. 28.10.2008; REsp n.613.201/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2005. 4. Agravo regimental não
provido (AgRg no Ag nº 1.344.169/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 28.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO
POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso de pretensão de recebimento
de pensão por morte, transcorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, deve ser reconhecida a prescrição do
próprio fundo de direito, não se evidenciando qualquer relação de trato sucessivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no AREsp nº 66.703/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 08.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Nos casos em que se pleiteia a pensão por
morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes: AgRg no Ag 1354366/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe
18.04.2011; AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1194002/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 04.04.2011 e REsp 1191933/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.11.2010. 2. O pedido administrativo fora postulado apenas em 2007, quando já
prescrito o próprio fundo de direito, e por essa razão não pode ser computado como termo a quo para a contagem do prazo
prescricional. 3. Agravos regimentais não providos (AgRg no REsp nº 1.269.726/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de
23.04.2012).Outrossim, não há como prosperar a pretensão do Autor, eis que o decurso tempo fulminou o seu interesse de agir,
sobretudo pelo fato de ter quedado-se inerte por longos 23 (vinte e três) anos, não havendo como resguardar esse órgão
jurisdicionado o benefício a que fazia jus por ocasião da morte de sua consorte.Por todo exposto, reconheço a prescrição do fundo
de direito da pretensão do Autor e DECLARO EXTINTA a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do
CPC.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, arquivem-se com baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itinga do
Maranhão (MA), 13 de março de 2012.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de direito Resp: 161224
Processo nº 0000108-76.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: AGAMENON MARINHO ALVES DE ANDRADE
Advogados: HIBERNON MARINHO ALVES DE ANDRADE ( OAB 2688 )
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Réus: VIAÇÃO APARECIDA
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Lucros Cessantes com pedido de Tutela
Antecipada movida por AGAMENON MARINHO ALVES DE ANDRADE, já qualificado nos autos, em face da VIAÇÃO
APARECIDA, sob alegação, em síntese de que, conduzia veículo automotor de transporte alternativo e, na data de 01.10.2009, por
volta de 11h, estava em frente ao Centro Educacional Concórdia, nesta cidade, aguardando as crianças saírem da escola, ocasião
em que se encontrava encostado em seu veículo automotor, instante em que fora imprensado por um ônibus de propriedade da
Requerida, que por lá trafegava em velocidade incompatível com a via de tráfego.Segue aduzindo que do acidente advieram
lesões corporais graves no Requerente, razão pela qual teve que arcar com despesas médico-hospitalares bem como com gastos
referentes ao deslocamento à cidade de Imperatriz (Ma), local onde fizera o tratamento de saúde. Diante disso pleiteia indenização
por danos morais, materiais e lucros cessantes. Com a inicial advieram documentos de fls. 17/29.Decisão denegando antecipação
de tutela à fl. 30.Contestação às fls. 38/70, oportunidade em que a empresa Requerida sustentou a tese de culpa exclusiva da
vítima e subsidiariamente a tese de culpa concorrente. Perquiriu ainda a reconstituição do sinistro bem como a improcedência das
pretensões esposadas na inicial.Réplica às fls. 86/89, oportunidade em que o Autor ratificou os termos da inicial, asseverando,
ainda, pela desnecessidade da realização de perícia técnica.Audiência Preliminar às fls. 93/95, ocasião em que não manifestaram
as partes intenção em fazer acordo. Na mesma ocasião fora acolhida a pretensão do Requerido em ver desentranhada algumas
peças do processo, tendo sido interposto Agravo Retido pelo Autor.Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 100/1088,
oportunidade em que se procedera à oitiva das testemunhas e da parte Autora.Recolhimento de custas processuais à fl. 144,
conforme decisão proferida em sede de Incidentes de Impugnação à Gratuidade Judiciária.Continuação de Audiência de Instrução
e Julgamento às fls. 148/149.Alegações Finais do Requerido às fls. 154/191, circunstância em que foram ratificados os termos da
peça contestatória.Alegações Finais do Autor às fls. 192/200, tendo sido reafirmados os pleitos inicialmente deduzidos.Vieram os
autos conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que
este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito
da demanda.De forma ampla, "a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao
patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos strictu
sensu" (Noronha, 2003:429).A responsabilidade tradicional denominada de extracontratual, modernamente mais aceita como
negocial, cuida do inadimplemento de contratos e outros negócios jurídicos. Verifica-se que nesta modalidade de responsabilidade
estão presentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar, quais sejam: ação ou omissão voluntária, relação de
causalidade ou nexo causal, dano e culpa.Ao se analisar especificamente a culpa, lembra-se da tendência jurisprudencial cada vez
mais marcante de alargar seu conceito, ou de dispensá-lo como requisito para o dever de indenizar. Surge, destarte, a noção de
culpa presumida, sob o prisma do dever genérico de não prejudicar (Venosa, 2004:21).Esse fundamento fez surgir a teoria da
responsabilidade objetiva, presente na lei em várias oportunidades, que desconsidera a culpabilidade, ainda que não se confunda
a culpa presumida com a responsabilidade objetiva. Destaca-se ainda que a insuficiência da fundamentação da teoria da
culpabilidade levou à criação da teoria do risco, com várias matizes, que sustenta ser o sujeito responsável por riscos ou perigos
que sua atuação promove, ainda que coloque toda a diligência para evitar o dano. Trata-se da denominada teoria do risco criado e
do risco benefício.Parte-se da premissa que o sujeito que obtém vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve
indenizar os danos que ocasiona. Diante disso, a teoria da responsabilidade civil deixa de ser apoiada unicamente no ato ilícito,
levando em conta com mais proeminência o ato causador do dano.Nesse diapasão o Diploma civilista brasileiro preceitua:Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.Art. 932. São também responsáveis pela reparação
civil:III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele;Neste prisma, a responsabilidade do patrão, amo ou comitente decorre do poder hierárquico ou diretivo dessas
pessoas com relação aos empregados, serviçais e comitidos ou prepostos. A lei açambarca qualquer situação de direção, com
subordinação hierárquica ou não. Importa verificar, na situação concreta, se o agente praticou a conduta no exercício do trabalho
ou por ocasião dele, como reforça a mais recente lei. Na dúvida, os julgados propendem pela responsabilização do terceiro.
Reporta a esse respeito Alvino Lima (2000:66):Há, geralmente, uma dependência ou sujeição do preposto ou comitente,
decorrente da autoridade deste, ou seja, o direito de dar ordens e instruções sobre o modo de cumprir as funções que são
atribuídas ao preposto, assim como o direito de fiscalizar e até intervir no trabalho.No caso em testilha, vislumbro que o ato ilícito
perpetrado em desfavor do Requerente se deu na constância de atividade laboral do agente causador do dano, ou seja, no
exercício de suas funções de motorista da empresa Requerida. Restou delineado nos autos, tanto das provas acostadas, quanto
do depoimento das testemunhas, que o condutor do veículo de placa MWS-5960, este de propriedade da Requerida, trafegava em
velocidade incompatível com a via e foi o responsável pelo acidente que vitimou o Autor da demanda, causando-lhe danos de
ordem material e moral. Por cautela, tem-se que estabelecer, no caso concreto, se o fato danoso ocorreu em decorrência da
relação entre o terceiro e o causador do dano ou em razão dessa relação. Daí porque o fato de o empregado ou preposto dirigir
veículo de terceiro inculpa a este último, em sistema que utiliza, em síntese, a teoria do risco. Em última análise a aplicação é a da
teoria da causa adequada: se o motorista não estivesse autorizado a dirigir o veículo em razão do emprego ou prestação de
serviços, o acidente em tese não teria ocorrido.Nesse campo, presente o pressuposto do poder de direção, o Supremo Tribunal
Federal posicionou-se no sentido da presunção absoluta nessa culpa: É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato
culposo do empregado ou preposto (súmula 341).Nos mais modernos julgados, geralmente nem mais se discutia a natureza desse
vínculo entre causador e o patrão ou comitente. A sociedade aceita esse vínculo sem rebuços, tanto que hoje se encara essa
responsabilidade como objetiva, o que foi consagrado pelo art. 933 do Código Civil. Restará ao empregador provar que o causador
do dano não é seu empregado ou preposto ou que o dano não foi causado no exercício do trabalho ou em razão dele, o que no
caso em apreço não foi demonstrado pelo Requerido.Dos depoimentos colacionados aos autos, resta cristalina a culpa do
preposto da Requerida pelo evento danoso. Às fls. 104, a testemunha IRENE TEMOTEO PEREIRA declarou:Que, a depoente
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possui um comércio em frente ao local em que se deu o acidente; Que, estava na calçada de seu comércio no momento do
acidente; Que, o veículo do requerente estava estacionado em frente à porta de saído do colégio; Que, no momento do acidente
apenas o veículo do requerente estava estacionado na rua; Que, exatamente em frente ao comércio da depoente não havia
nenhum carro estacionado; Que, a depoente não se recorda se existe algum quebra-molas na rua próxima ao local do acidente;
Que, a depoente por estar em pé na calçada de frente para a rua, percebeu que o ônibus vinha em alta velocidade; Que, a rua não
estava muito movimentada; Que, a depoente viu o exato momento em que o ônibus imprensou o requerente, e as crianças que
estavam no interior da van começaram a gritar; que algumas pessoas que estavam no ônibus começaram a gritar e a bater no
ônibus para que o mesmo parasse; Que, o motorista então desceu do ônibus e estava atordoado com o que acabara de acontecer;
Que, o motorista do ônibus foi obrigado a movimentar o ônibus para que o requerente pudesse ser retirado entre os veículos; Que,
o Requerente não chegou a ficar desacordado mas estava bastante atordoado; que algumas pessoas que saíram da escola
socorreram o requerente; Que, o motorista não esboçou nenhuma reação em socorrer a vítima; que apenas perguntou como o
requerente estava e seguiu viagem (...).Outrossim, a testemunha LÍDIA SILVA DE SOUZA, asseverou:Que, a depoente trabalhava
na escola Concórdia na época dos fatos; Que, o acidente se deu no momento de saída das crianças; Que, o ônibus de deslocava
em sentido à Rua Açailândia; Que, o veículo do Requerente estava estacionado exatamente ao lado do portão da escola e do
outro lado da rua existiam veículos estacionados; Que, pela percepção da Requerente não haviam condições de um ônibus
daquele porte passar pela via naquelas condições; Que, a depoente viu o momento em que o Requerente após ter colocado as
crianças no interior da van, contornava seu veículo se dirigindo para a porta do mesmo; Que, o ônibus vinha em uma velocidade
incompatível e ao se aproximas dos veículos estacionados reduziu, mas não foi suficiente para evitar o acidente, pois na
percepção da depoente o motorista deveria ter parado o ônibus; Que, a depoente viu que mesmo já tendo imprensado o
Requerente, o motorista do ônibus não parou de pronto o seu veículo sendo necessário a intervenção dos pais, foi quando
efetivamente o motorista parou o veículo (...).No mesmo sentido se manifestou a testemunha LUCAS FELIPE SANTANA DA
SILVA, à fl. 107:Que, o depoente, na época dos fatos, trabalhava em um comércio em frente à escola Concórdia; Que, o ônibus se
dirigia no sentido Rua Açailândia e a van do Requerente estava parada em frente à escola Concórdia; Que, havia veículos
estacionados no mesmo local da calçada do comércio em que o depoente trabalhava; Que, o depoente viu o ônibus se
aproximando do local dos fatos; Que, a rua estava muito movimentada e depoente acredita que por este fato o ônibus estava em
uma velocidade incompatível; Que, o depoente viu o momento em que o Requerente fechou a porta da van e contornou o seu
veículo para assumir a direção foi quando perdeu a visibilidade do Requerente pois o ônibus já entrara na frente; Que, o depoente
atendia alguns clientes quando ouviu várias pessoas gritando para que o motorista do ônibus desse ré para que o Requerente
fosse retirado entre os veículos (...) Que, o depoente acredita que se o ônibus estivesse com pouca velocidade ou mesmo parado,
o acidente não teria ocorrido (...).Provados o nexo causal e a autoria do dano nos autos, surgirá o dever de indenizar terceiros. Na
seara da responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo,
para o dever de indenizar bastam o dano e o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa.Nessas premissas, importa aclarar
que nem sempre há condições de estabelecer a causa direta do fato, sua causa eficiente. Normalmente, aponta-se a teoria da
causalidade adequada, ou seja, a causa predominante que deflagrou o dano, o que nem sempre satisfaz no caso concreto. Aponta
Caio Mário da Silva Pereira (1999:82), após informar sobre as várias doutrinas sobre o tema que o que importa,é estabelecer, em
face do direito positivo, que houve uma violação de direito alheio e um dano, e que existe um nexo causal, ainda que presumido,
entre uma e outro. Ao juiz cumpre decidir com base nas provas que ao demandante incumbe produzir.Vislumbrada nos autos a
existência do ato ilícito a ensejar responsabilização civil objetiva, passa-se agora à análise pormenorizada de cada modalidade de
dano experimentado pelo Autor. Sem maiores digressões jurídicas, é cediço que a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V
e X, respectivamente, asseguram como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo,
além de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida
privada, a integridade corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua
violação.Dano pode ser conceituado como toda diminuição de patrimônio. Não há como se da um conceito unitário de dano, tendo
em vista os inúmeros matizes que o vocábulo engloba. O dano interessa à responsabilidade civil é o indenizável, que se traduz em
prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em
princípio indenizável. Nesse sentido, não há diferença entre dano contratual e extracontratual.Reparar o dano, qualquer que seja
sua natureza, significa indenizar, tornar indene o prejuízo. Indene é o que se mostra íntegro, perfeito, incólume. O ideal de justiça é
que a reparação de dano seja feita no molde que a situação anterior seja reconstituída.O art. 402 do Código Civil estabelece que
"as perda e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Tem-se
que perdas e danos representam expressões redundantes, pois significam a mesma coisa, qual seja, o dano emergente (o que
efetivamente a vítima perdeu). O lucro cessante (o que razoavelmente deixou de ganhar) não está abrangido por esta
terminologia).Desse modo, nos danos patrimoniais, devem ser computados não somente a diminuição no patrimônio da vítima,
mas também o possível aumento patrimonial que teria havido se o evento não tivesse ocorrido.Como é lógico, o ideal é indenizar
exatamente o valor da perda, o que, todavia, nem sempre é possível. Ao mesmo tempo em que não se pode converter a
indenização em instrumento de lucro ou enriquecimento injusto, de nada adianta indenizar de forma insignificante ou incompleta.
Uma vez ocorrido o dano, os transtornos à vítima são inevitáveis, ainda que obtenha indenização in natura ou in pecúnia. A
sentença e a liquidação dos danos funcionam, na maioria das vezes, como mero lenitivo para o dano, mormente quando o valor
em dinheiro é substitutivo da coisa. A indenização em dinheiro é indenização postiça, como afirma Silvio Rodrigues.In casu,
vislumbro que o Requerente fez prova de algumas despesas inerentes ao tratamento médico hospitalar que tivera que arcar, bem
como de dispêndios relativos à locomoção até a cidade de Imperatriz (Ma), local em que procedera ao tratamento, ao que requer
ressarcimento na ordem de R$ 2.842,00 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais). Compulsando os autos, denoto ter o
Requerente feito prova de gastos com medicamentos e táxis tão somente na base de R$ 2.246,75 (dois mil duzentos e quarenta e
seis reais e setenta e cinco centavos) e não no valor inicialmente perquirido. No que toca ao custo relacionado ao conserto de seu
veículo automotor, juntou aos autos orçamento no valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), o que, se somados,
consubstanciam um valor de R$ 3.796,75 (três mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de dano
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emergente.Quantos aos lucros cessantes, antevejo ter pleiteado ressarcimento na base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem, no
entanto, ter feito prova de seu ganho mensal atinente ao transporte escolar de crianças. Não obstante, denoto que cristalinas foram
as declarações das testemunhas no sentido de provar ser o Requerente motorista de van destinada ao transporte escolar, o que
associado ao seu depoimento em sede judicial (fls. 101/102), faz crer auferir ele um ganho médio mensal na base de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), se subtraída despesas relativas à atividade empreendida e gastos com a manutenção de seu veículo
automotor.Destarte, na mesma oportunidade declarou o Requerente ter contratado serviço de terceiros para a continuidade do
transporte escolar no período em que estava afastado de suas funções, o que denota a continuidade da prestação do serviço de
transporte escolar. Ademais, não fez prova do gasto atinente à aludida contratação, informando, ainda, que perdera cerca de 10
(dez) crianças em virtude da circunstância em que se encontrava, o que lhe redundou num significativo dano de ordem material se
considerado que transportava cada criança por um valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais).Considerando ainda o fato de que o
lucro cessante se subsume por aquilo que efetivamente deixara o Requerente de lucrar no cotidiano de sua atividade profissional,
o caso concreto deixa evidente a ocorrência de circunstâncias mitigadoras de tal prejuízo. Nesse condão, considerando-se o fato
de que, mesmo impossibilitado de conduzir pessoalmente sua van, continuara o Autor a explorar sua atividade laboral através de
terceiros, conclui-se que o prejuízo experimentado estaria restrito à contratação de outro motorista, valor este não provado nos
autos, e à perda de cerca de 25% de sua clientela.Diante disso, outro critério não resta a esse juízo que não o da
proporcionabilidade e razoabilidade a fim de que um justo valor seja fixado para abarcar o dano material, na modalidade lucro
cessante, sofrido pelo Autor, o que desde já, considerando o período de 02 (dois) meses em que ficara afastado de suas funções,
conforme declaração de fls. 101/102, fixo na base de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim tem sido o posicionamento dos
tribunais nacionais, senão vejamos:RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERSPECTIVA DE ASCENSÃO. O
nosso código civil, art. 1.509, consagrou o princípio de arrazoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser aquilo que
razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável é aquilo que o bom senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de
probabilidade, de acordo com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que
ter por base uma situação fática concreta. (TJPR - Ap. Cível 146781800 - Acórdão 12348 - 4.2.2000, 3ª Câmara Cível - Rel.
Eugênio Achielli Grandinetti).INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES.
PROVA PERICIAL. AJUSTE DO DIREITO AO MAIS PRÓXIMO DA EQUILIBRADA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO, UNÂNIME. Os lucros cessantes pressupõem, sempre, um juízo de probabilidade, uma projeção no futuro, concreta
e palpável, desde que, na liquidação da sentença, no concerto explícito do julgado. Em se cuidando de projeções, a prova técnica,
necessária, há de afeiçoar-se ao exato tamanho do que possa representar a perda, na conjuntura negocial. (TJDF, EIC 512412000
- Acórdão 139265, 22.11.200, 1ª Câmara Cível - Rel. Eduardo Oliveira de Moraes).Quanto ao dano moral ou extrapatrimonial, esse
é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima. O dano moral é mensurado pela doutrina e
jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e
principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. (Venosa.
Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Sob o prisma dos direitos fundamentais, nasceram
os direitos de personalíssimos de terceira geração que visam assegurar um mínimo de dignidade ao homem: direito à integridade
física, ao próprio corpo, ao nome, à privacidade, à vida íntima no casamento, à imagem, reputação, etc. é impossível enumerar
exaustivamente todos os direitos da personalidade; sendo que, a violação de qualquer um deles, gera ao infrator o dever de
indenizar.Nessas premissas, será dano moral aquele prejuízo que provem de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma
inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou
omissivas, sofrida pelo ofendido.Não obstante, do ponto de vista estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de
avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação
do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75). Por isso, a razão da indenização do dono moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio
de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação de dano moral pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional,
frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos da personalidade.Contudo, os danos morais devem ser fixados não
apenas com caráter didático, mais também com caráter compensatório e retributivo, com finalidade de coibir reincidência do
causador dano, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.Todas as teorias e adjetivações da
responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia de qualificação do risco, ou seja, o que importa é a essência da
atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes, quando a prova da culpa é um fardo pesado para a vítima, nos
ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por dispensá-la (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas:
2004. pág. 21).Portanto, entendo configurado o dano moral, em decorrência da conduta lesiva do empregado da empresa Ré, que
ao conduzir veículo automotor de forma imprudente vitimara o Requerente, causando-lhes severos desconfortos de ordem
emocional e psicológica tão logo ter ficado impossibilitado de exercer sua atividade laboral por 02 (dois) meses, conforme
declaração às fls. 101/102, além de ter se submetido ao infortúnio de um tratamento médico-hospitalar que se estendeu por longos
05 (cinco) meses, sem, no entanto, ter recebido qualquer tipo de ajuda da Requerida, que sempre se mostrou alheia ao que de fato
ocorrera com o Requerente.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial,
CONDENANDO a empresa Ré VIAÇÃO APARECIDA, a pagar ao Autor AGAMENON MARINHO ALVES DE ANDRANDE, o valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais. No que toca aos Danos Materiais, fixo o valor de R$
3.796,75 (três mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) a título de danos emergentes e, R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de lucros cessantes.Condeno a Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
na base de 20% sob o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o
trânsito em julgado desta decisão, para o requerido efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) do valor total, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser
monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da intimação da sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência
de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes
autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
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Processo nº 0000123-06.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BANCO VOLKSVAGEM S/A
Advogados: HUMBERTO DE PAULA PEIXOTO ( OAB 6944 )
Réus: VALDIR ALVES DE SOUSA
SENTENÇAVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo BANCO
VOLKSWAGEN S/A contra VALDIR ALVES DE SOUSA, objetivando a busca e apreensão de o veículo.Alega o autor que celebrou
o contrato de alienação fiduciária nº. 24242939 com o requerido, cedendo a posse do veículo mencionado ao mesmo, assumindo o
suplicado a obrigação de pagar ao requerente 36 parcelas; estando em mora desde a parcela vencida em 22/09/2012. Tendo sido
notificado extrajudicialmente e, não solvido seu débito até o presente momento, acarretou o vencimento antecipado de suas
obrigações com a consequente rescisão do contrato firmado entre as partes.Instruiu o pedido com os documentos anexados na
inicial.Eis a síntese necessária. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que se compulsando atentamente os
presentes autos, verifica-se que tanto o inadimplemento do devedor quanto a sua mora não estão comprovados de forma idônea,
devendo, desse modo, ser indeferida a liminar pleiteada e extinto o processo sem resolução do mérito.Com efeito, a despeito de a
mora configurar-se pelo simples vencimento do prazo para pagamento, o decreto-lei nº 911/69 exige a comprovação do
inadimplemento através de notificação, conforme dispõe seu art. 2º, § 2º:"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou
pelo protesto do título, a critério do credor". Portanto, torna-se imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não
restar demonstrada a sua mora, pressuposto necessário para a concessão da liminar de apreensão e depósito do bem e,
consequentemente, de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.No caso vertente, pode-se observar
irregularidade que compromete a validade da notificação extrajudicial pretendida pelo requerente, pois, para a comprovação da
mora do devedor, o autor apresentou a notificação constante às fls. 44/46. Porém, o Cartório escolhido para promovê-la não é o
competente pela circunscrição do domicílio do devedor, sendo inválido o ato do respectivo tabelião/oficial registrador, já que
praticado fora do âmbito de sua delegação, ferindo o princípio da territorialidade.Vê-se que a notificação extrajudicial fora realizada
pelo Ofício de Registro de Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de PORTO DE PEDRAS (AL), ou seja,
de Comarca diversa do local onde reside o requerido, segundo o contrato. Infringiu-se, assim, o art. 9º da Lei Federal nº 8.935/94,
que dispõe: "O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação".In casu,
a competência territorial de Tabelião/Oficial Registrador é limitada à circunscrição para a qual tiver sido nomeado, não produzindo
efeito o ato da notificação extrajudicial que fora certificada (princípio da territorialidade).Segundo o sistema de invalidade dos atos
jurídicos, vigente na legislação civil, as hipóteses de nulidade são residuais, sendo reputados nulos os atos cuja prática é vedada
sem cominar sanção (art. 166, inc. VII, do Código Civil), tal como ocorre no art. 9º da Lei Federal nº 8.935/94.A jurisprudência tem
reconhecido a invalidade da notificação realizada nestes termos, inclusive com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido: "NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 8º E 9º DA LEI Nº 8.935/94.1. O ato do tabelião praticado fora do
âmbito de sua delegação não tem validade, inoperante, assim, a constituição em mora. 2. Recurso especial conhecido e provido"
(STJ, Resp. nº 682399, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 24/09/2007)."AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FEITA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE
CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. INVALIDADE. REQUISITO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA
MANTIDA" (TJMG, Apel. nº 1.0114.07.084856-8/001, rel. Des. Alberto Henrique, DJ 29/03/2008). "A notificação extrajudicial
enviada por cartório distinto da comarca do devedor é imprestável para constituí-lo em mora, pois o ato do tabelião praticado fora
do âmbito de sua delegação é inválido, segundo os arts. 8º e 9º da Lei nº 8.935/94" (TJMG, Apel. nº 1.0702.07.371516-2/001, rel.
Des. José Flávio de Almeida, DJ 02/02/2008)."TJRJ-055859) BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO
DOMICÍLIO DAS PARTES - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTES DO STJ. Notificação efetivada
por Cartório da Comarca do Ceará, com devedor residindo na Comarca de Duque de Caxias. Ato cartorário que deve ser realizado
pela serventia competente, observado o princípio da territorialidade. Contrato firmado na cidade do Rio de Janeiro. Ausência de
documento que comprove o endereço do devedor. Invalidade da notificação. Devedor não constituído em mora. Precedente do
STJ, no REsp 682.399/CE, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 07.05.2007. Recurso a que se nega seguimento".
(Agravo de Instrumento nº 2007.002.21043, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ricardo Couto. Publ. 14.09.2007)."TJSC-122820)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO POR
CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJSC. Recurso
desprovido". (Agravo de Instrumento nº 2007.027830-5, 4ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Lédio Rosa de Andrade.
unânime, DJ 06.03.2008)."TJSC-115613) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
CONSIDERADA DEFICITÁRIA. EXTINÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE, EM TESE, DO ATO PARA A CONSTITUIÇÃO
EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO LAVRADO, ENTRETANTO, POR CARTÓRIO DE CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DA DO
DOMICÍLIO DO ALIENANTE. INEFICÁCIA. SOLUÇÃO EXTINTIVA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECLAMO
RECURSAL DESPROVIDO.Não é eficaz, como meio comprobatório da mora do alienante fiduciário, para efeitos de ação de busca
e apreensão, o protesto extraído por cartório situado em comarca diversa da de domicílio do devedor". (Apelação Cível nº
2007.037918-8, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Trindade dos Santos. unânime, DJ 09.01.2008)."TJSC-115337)
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO PESSOAL. FEITURA,
ENTRETANTO, POR CARTÓRIO DE CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DA DE DOMICÍLIO DO DEMANDADO. IMPRESTABILIDADE.
FEITO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.1. Para a
eficácia da notificação extrajudicial, não exige a lei que o respectivo documento seja recebido pessoalmente pelo destinatário do
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ato, sendo suficiente a prova de ter sido ele efetivamente entregue no endereço do devedor.2. Entretanto, inoperante, para os fins
do DL nº 911/69, é a notificação feita por Tabelionato em Comarca diversa daquela do âmbito de sua delegação, não se fazendo
hábil a notificação assim produzida para constituir o devedor em mora, por ofensa ao art. 9º da Lei nº 8.935/94". (Apelação Cível nº
2007.045687-5, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Trindade dos Santos. unânime, DJ 11.01.2008)."TJSC-111764)
BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DERIVADA DE CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA CATARINENSE DISTINTA
DAQUELA EM QUE RESIDE O DEVEDOR - IRREGULARIDADE NÃO SANÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se como irregular a notificação realizada, dentro do território catarinense, por cartório
localizado em comarca diversa da que reside o devedor". (Apelação Cível nº 2006.015712-5, 2ª Câmara de Direito Comercial do
TJSC, Rel. Edson Ubaldo. unânime, DJ 20.04.2007). A realização do já identificado ato pelo Tabelião/Oficial registrador do Cartório
extrapolou as fronteiras territoriais de sua circunscrição, impondo assim o reconhecimento da invalidade da notificação
extrajudicial. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:TJMA. Processo civil. Agravo de
instrumento. Ação de busca e apreensão. Documentos indispensáveis à propositura da ação. Prova da mora. Notificação
extrajudicial expedida por carta alienígena. Ato do tabelião praticado fora do âmbito de sua delegação. Ausência de notificação
válida. Mora não comprovada. Cabimento. Recurso provido. I - O ato do tabelião praticado fora do âmbito de sua delegação não
tem validade, inoperante, assim, a constituição em mora. Precedentes do STJ; II - Verificada inválida a prova da mora, vez que
instruída a inicial da ação de busca e apreensão com notificação extrajudicial expedida por cartório alienígena (de local diverso do
domicílio do devedor informado no contrato de financiamento), há de ser cassada a liminar de busca e apreensão; III - Agravo
provido. (Acórdão nº. 1115952012 - Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha).Verificado o vício na notificação realizada pelo requerente,
entendo descumprida à exigência do § 2º do art. 2º do decreto-lei nº 911/69.Nesse sentido, a notificação constitui pressuposto de
desenvolvimento regular do processo, sendo exigida por lei para a apreensão do bem, conforme disposto no próprio decreto-lei nº.
911/69:"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". A
continuidade do procedimento pressupõe o deferimento da liminar, como se depreende do citado decreto-lei, em seu artigo 3º:"§
1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei
10.931, de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm>§ 2o No prazo do § 1o, o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm>§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo
de quinze dias da execução da liminar". (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato20042006/2004/Lei/L10.931.htm>A jurisprudência é pacífica nesse entendimento:"Revelando-se inexistente ou ineficaz a notificação
premonitória, deve ser não só indeferida a liminar como extinta a própria ação de busca e apreensão proposta com base no DL
911/69, pois, o seu art. 3º prevê o deferimento da liminar como pressuposto de procedibilidade. Tratando-se de matéria a ser
conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, quando constatado o vício processual, nos termos do artigo 267, § 3º, do CPC, cabe
a extinção do processo principal em sede de agravo, se a manutenção ou reforma da decisão agravada pressupõe obrigatório juízo
sobre a presença dos requisitos de sua admissibilidade, se não houver condições de dissociar o julgamento do agravo do exame
de admissibilidade da própria demanda principal" (TJMG, AI nº 2.0000.00.356716-8/000, rel. Des. Antônio de Pádua, DJ
23/02/2002). "A mora é ex re, mas a ação de busca tem por pressuposto a notificação pessoal da devedora, meio de comprovar a
mora. Súmula 72/STJ" (STJ, Resp. nº 303060, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 25/06/2001). "Para o manejo de ação de busca
e apreensão, não basta simplesmente o inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável a comprovação da sua
notificação, constituindo-o em mora, sem o que, imperiosa se faz a extinção da ação, sem a resolução do mérito, por ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo".(Agravo nº 1.0702.07.407090-6/001(1), 12ª Câmara Cível do TJMG,
Rel. Nilo Lacerda. j. 13.02.2008, unânime, Publ. 01.03.2008). Atribuída à notificação o caráter de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, cabe destacar que tal matéria é de ordem pública (§ 3º do art. 267 do CPC), devendo, assim, ser
conhecida de ofício pelo juiz. Portanto, inoperante a notificação extrajudicial, não se tem demonstrada a mora do devedor, que
consiste em pressuposto processual, cuja inexistência acarreta inexoravelmente a extinção do processo sem resolução do mérito.
Frise-se que o caso vertente não é enquadrável nas hipóteses do art. 284 do CPC, não se podendo admitir a emenda da inicial.A
ausência de pressuposto processual implica na extinção do processo, segundo preceito do art. 267, caput e inciso IV do CPC. Esta
é também a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil. 33 ed. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.
274): "O reconhecimento da falta de pressuposto pode verificar-se logo no início da relação processual, o que levará a
indeferimento da inicial". Destarte, ausente o pressuposto processual já identificado, não resta alternativa senão extinguir o
processo sem resolução do mérito.Em face de o exposto, considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINGO O
PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC, tendo em vista que a falta de
constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial válida, ou seja, através de cartório competente para tanto,
resulta na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.Condeno o requerente ao pagamento das
custas processuais, caso não tenham recolhida às custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Itinga do Maranhão (MA), 11 de março de
2013.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000147-34.2013.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BANCO ITAUCARD
Advogados: FABRICIO GOMES ( OAB 3350 )
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Réus: FLORA SOUSA MOREIRA
SENTENÇAVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo BANCO
ITAUCARD S/A contra FLORA SOUSA MOREIRA, objetivando a busca e apreensão de o veículo.Alega o autor que celebrou o
contrato de alienação fiduciária nº. 30410000000549225084 com a requerida, cedendo a posse do veículo mencionado ao mesmo,
assumindo a suplicada a obrigação de pagar ao requerente 60 parcelas; estando em mora desde a parcela vencida em
29/09/2012. Tendo sido notificada extrajudicialmente e, não solvido seu débito até o presente momento, acarretou o vencimento
antecipado de suas obrigações com a consequente rescisão do contrato firmado entre as partes.Instruiu o pedido com os
documentos anexados na inicial.Eis a síntese necessária. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que se
compulsando atentamente os presentes autos, verifica-se que tanto o inadimplemento da devedora quanto a sua mora não estão
comprovados de forma idônea, devendo, desse modo, ser indeferida a liminar pleiteada e extinto o processo sem resolução do
mérito.Com efeito, a despeito de a mora configurar-se pelo simples vencimento do prazo para pagamento, o decreto-lei nº 911/69
exige a comprovação do inadimplemento através de notificação, conforme dispõe seu art. 2º, § 2º:"§ 2º A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório
de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor". Portanto, torna-se imprescindível a regular notificação da
devedora, sob pena de não restar demonstrada a sua mora, pressuposto necessário para a concessão da liminar de apreensão e
depósito do bem e, consequentemente, de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.No caso vertente, podese observar irregularidade que compromete a validade da notificação extrajudicial pretendida pelo requerente, pois, para a
comprovação da mora da devedora, o autor apresentou a notificação constante à fl. 15. Porém, o Cartório escolhido para promovêla não é o competente pela circunscrição do domicílio da devedora, sendo inválido o ato do respectivo tabelião/oficial registrador, já
que praticado fora do âmbito de sua delegação, ferindo o princípio da territorialidade.Vê-se que a notificação extrajudicial fora
realizada pelo Ofício de Registro de Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de BRASÍLIA (DF), ou seja,
de Comarca diversa do local onde reside a requerida, segundo o contrato. Infringiu-se, assim, o art. 9º da Lei Federal nº 8.935/94,
que dispõe: "O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação".In casu,
a competência territorial de Tabelião/Oficial Registrador é limitada à circunscrição para a qual tiver sido nomeado, não produzindo
efeito o ato da notificação extrajudicial que fora certificada (princípio da territorialidade).Segundo o sistema de invalidade dos atos
jurídicos, vigente na legislação civil, as hipóteses de nulidade são residuais, sendo reputados nulos os atos cuja prática é vedada
sem cominar sanção (art. 166, inc. VII, do Código Civil), tal como ocorre no art. 9º da Lei Federal nº 8.935/94.A jurisprudência tem
reconhecido a invalidade da notificação realizada nestes termos, inclusive com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido: "NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 8º E 9º DA LEI Nº 8.935/94.1. O ato do tabelião praticado fora do
âmbito de sua delegação não tem validade, inoperante, assim, a constituição em mora. 2. Recurso especial conhecido e provido"
(STJ, Resp. nº 682399, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 24/09/2007)."AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FEITA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE
CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. INVALIDADE. REQUISITO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA
MANTIDA" (TJMG, Apel. nº 1.0114.07.084856-8/001, rel. Des. Alberto Henrique, DJ 29/03/2008). "A notificação extrajudicial
enviada por cartório distinto da comarca do devedor é imprestável para constituí-lo em mora, pois o ato do tabelião praticado fora
do âmbito de sua delegação é inválido, segundo os arts. 8º e 9º da Lei nº 8.935/94" (TJMG, Apel. nº 1.0702.07.371516-2/001, rel.
Des. José Flávio de Almeida, DJ 02/02/2008)."TJRJ-055859) BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO
DOMICÍLIO DAS PARTES - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTES DO STJ. Notificação efetivada
por Cartório da Comarca do Ceará, com devedor residindo na Comarca de Duque de Caxias. Ato cartorário que deve ser realizado
pela serventia competente, observado o princípio da territorialidade. Contrato firmado na cidade do Rio de Janeiro. Ausência de
documento que comprove o endereço do devedor. Invalidade da notificação. Devedor não constituído em mora. Precedente do
STJ, no REsp 682.399/CE, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 07.05.2007. Recurso a que se nega seguimento".
(Agravo de Instrumento nº 2007.002.21043, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ricardo Couto. Publ. 14.09.2007)."TJSC-122820)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO POR
CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJSC. Recurso
desprovido". (Agravo de Instrumento nº 2007.027830-5, 4ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Lédio Rosa de Andrade.
unânime, DJ 06.03.2008)."TJSC-115613) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
CONSIDERADA DEFICITÁRIA. EXTINÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE, EM TESE, DO ATO PARA A CONSTITUIÇÃO
EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO LAVRADO, ENTRETANTO, POR CARTÓRIO DE CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DA DO
DOMICÍLIO DO ALIENANTE. INEFICÁCIA. SOLUÇÃO EXTINTIVA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECLAMO
RECURSAL DESPROVIDO.Não é eficaz, como meio comprobatório da mora do alienante fiduciário, para efeitos de ação de busca
e apreensão, o protesto extraído por cartório situado em comarca diversa da de domicílio do devedor". (Apelação Cível nº
2007.037918-8, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Trindade dos Santos. unânime, DJ 09.01.2008)."TJSC-115337)
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO PESSOAL. FEITURA,
ENTRETANTO, POR CARTÓRIO DE CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DA DE DOMICÍLIO DO DEMANDADO. IMPRESTABILIDADE.
FEITO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.1. Para a
eficácia da notificação extrajudicial, não exige a lei que o respectivo documento seja recebido pessoalmente pelo destinatário do
ato, sendo suficiente a prova de ter sido ele efetivamente entregue no endereço do devedor.2. Entretanto, inoperante, para os fins
do DL nº 911/69, é a notificação feita por Tabelionato em Comarca diversa daquela do âmbito de sua delegação, não se fazendo
hábil a notificação assim produzida para constituir o devedor em mora, por ofensa ao art. 9º da Lei nº 8.935/94". (Apelação Cível nº
2007.045687-5, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Trindade dos Santos. unânime, DJ 11.01.2008)."TJSC-111764)
BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DERIVADA DE CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA CATARINENSE DISTINTA
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DAQUELA EM QUE RESIDE O DEVEDOR - IRREGULARIDADE NÃO SANÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se como irregular a notificação realizada, dentro do território catarinense, por cartório
localizado em comarca diversa da que reside o devedor". (Apelação Cível nº 2006.015712-5, 2ª Câmara de Direito Comercial do
TJSC, Rel. Edson Ubaldo. unânime, DJ 20.04.2007). A realização do já identificado ato pelo Tabelião/Oficial registrador do Cartório
extrapolou as fronteiras territoriais de sua circunscrição, impondo assim o reconhecimento da invalidade da notificação
extrajudicial. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:TJMA. Processo civil. Agravo de
instrumento. Ação de busca e apreensão. Documentos indispensáveis à propositura da ação. Prova da mora. Notificação
extrajudicial expedida por carta alienígena. Ato do tabelião praticado fora do âmbito de sua delegação. Ausência de notificação
válida. Mora não comprovada. Cabimento. Recurso provido. I - O ato do tabelião praticado fora do âmbito de sua delegação não
tem validade, inoperante, assim, a constituição em mora. Precedentes do STJ; II - Verificada inválida a prova da mora, vez que
instruída a inicial da ação de busca e apreensão com notificação extrajudicial expedida por cartório alienígena (de local diverso do
domicílio do devedor informado no contrato de financiamento), há de ser cassada a liminar de busca e apreensão; III - Agravo
provido. (Acórdão nº. 1115952012 - Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha).Verificado o vício na notificação realizada pelo requerente,
entendo descumprida à exigência do § 2º do art. 2º do decreto-lei nº 911/69.Nesse sentido, a notificação constitui pressuposto de
desenvolvimento regular do processo, sendo exigida por lei para a apreensão do bem, conforme disposto no próprio decreto-lei nº.
911/69:"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". A
continuidade do procedimento pressupõe o deferimento da liminar, como se depreende do citado decreto-lei, em seu artigo 3º:"§
1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei
10.931, de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm>§ 2o No prazo do § 1o, o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm>§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo
de quinze dias da execução da liminar". (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato20042006/2004/Lei/L10.931.htm>A jurisprudência é pacífica nesse entendimento:"Revelando-se inexistente ou ineficaz a notificação
premonitória, deve ser não só indeferida a liminar como extinta a própria ação de busca e apreensão proposta com base no DL
911/69, pois, o seu art. 3º prevê o deferimento da liminar como pressuposto de procedibilidade. Tratando-se de matéria a ser
conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, quando constatado o vício processual, nos termos do artigo 267, § 3º, do CPC, cabe
a extinção do processo principal em sede de agravo, se a manutenção ou reforma da decisão agravada pressupõe obrigatório juízo
sobre a presença dos requisitos de sua admissibilidade, se não houver condições de dissociar o julgamento do agravo do exame
de admissibilidade da própria demanda principal" (TJMG, AI nº 2.0000.00.356716-8/000, rel. Des. Antônio de Pádua, DJ
23/02/2002). "A mora é ex re, mas a ação de busca tem por pressuposto a notificação pessoal da devedora, meio de comprovar a
mora. Súmula 72/STJ" (STJ, Resp. nº 303060, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 25/06/2001). "Para o manejo de ação de busca
e apreensão, não basta simplesmente o inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável a comprovação da sua
notificação, constituindo-o em mora, sem o que, imperiosa se faz a extinção da ação, sem a resolução do mérito, por ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo".(Agravo nº 1.0702.07.407090-6/001(1), 12ª Câmara Cível do TJMG,
Rel. Nilo Lacerda. j. 13.02.2008, unânime, Publ. 01.03.2008). Atribuída à notificação o caráter de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, cabe destacar que tal matéria é de ordem pública (§ 3º do art. 267 do CPC), devendo, assim, ser
conhecida de ofício pelo juiz. Portanto, inoperante a notificação extrajudicial, não se tem demonstrada a mora da devedora, que
consiste em pressuposto processual, cuja inexistência acarreta inexoravelmente a extinção do processo sem resolução do mérito.
Frise-se que o caso vertente não é enquadrável nas hipóteses do art. 284 do CPC, não se podendo admitir a emenda da inicial.A
ausência de pressuposto processual implica na extinção do processo, segundo preceito do art. 267, caput e inciso IV do CPC. Esta
é também a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil. 33 ed. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.
274): "O reconhecimento da falta de pressuposto pode verificar-se logo no início da relação processual, o que levará a
indeferimento da inicial". Destarte, ausente o pressuposto processual já identificado, não resta alternativa senão extinguir o
processo sem resolução do mérito.Em face de o exposto, considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINGO O
PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC, tendo em vista que a falta de
constituição da devedora em mora por meio de notificação extrajudicial válida, ou seja, através de cartório competente para tanto,
resulta na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.Condeno o requerente ao pagamento das
custas processuais, caso não tenham recolhida às custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Itinga do Maranhão (MA), 15 de março de
2013.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000152-03.2006.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Réus: JOSE DOMINGOS ARAUJO
SENTENÇAVistos, etc.O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ DOMINGOS ARAÚJO como incurso nas
sanções do art. 129, §1°, II, do CPB, tendo em vista ilícito perpetrado no dia 15/04/2001. A denúncia foi recebida em 23/01/2007,
conforme decisão de fl. 34-v.O feito se desenvolveu de forma regular, sobrevindo sentença condenatória às fls. 120/122,
oportunidade em que o réu foi condenado à pena de reclusão de 01 (um) ano, tendo sido fixado regime aberto de cumprimento de
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pena, bem como suspensa a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78 do CPB.O réu foi devidamente
intimado do teor da sentença à fl. 126.Certidão de trânsito em julgado da sentença à fl. 129.Certidão de fl. 131 asseverando pelo
não cumprimento das condições estabelecidas na sentença condenatória para o "período de prova", bem como pelo não
pagamento das custas finais do processo.Parecer Ministerial à fl. 134, pugnando pela decretação da extinção da pretensão
executória do Estado, nos termos do art. 107, IV , 1ª figura, c/c art. 109, V, e art. 110, 112, 117.Vieram os autos conclusos.Eis o
que importava relatar. Decido.Constitui a prescrição, instituto que desintegra o jus puniendi estatal pelo decurso do tempo,
obstando a aplicação ou execução da pena pelo seu efeito extintivo da punibilidade. Prolatada sentença condenatória e advindo
situação de trânsito em julgado de sentença condenatória, nasce para o Estado a pretensão executória da pena, esta a regular-se
nos mesmo parâmetros estabelecidos à prescrição da pretensão punitiva Estatal, a fixar-se não mais pela pena abstrativamente
cominada, mas pela concretamente imposta, tudo nos termos da lei penal.Compulsando detidamente os autos, vislumbro que o
prazo prescricional da pretensão executória estatal começou a fluir na data de 07 de fevereiro de 2010, data em que fora
certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, nos termos do que dispõe o art. 112, I, do
CP.Ainda nessa esteira, ao tratar dos critérios de fixação e determinação da prescrição executória estatal, o diploma penal
brasileiro entabua:Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regulase pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.Infere-se
que a pena aplicada ao caso concreto é determinante ao cômputo do prazo prescricional da pretensão executória da pena, o que
in casu, considerando a fixação de pena ao acusado na base de 01 (um) ano, leva crer ser de 04 (quatro) anos, nos moldes do art.
110,§1º c/c art. 109, V.Salutar é o diagnóstico de que o prazo necessário à consumação prescricional, como é patente, há de ser
contado entre os marcos iniciais e interruptivos da prescrição: da data do fato àquela em que foi recebida a denúncia; da data do
recebimento da prefacial acusatória àquela em que foi prolatada sentença de pronúncia ou condenatória recorrível, conforme
disciplina art. 117 do Código Penal brasileiro.Considerando as circunstâncias deduzidas nos autos, verifico que o fato delituoso se
deu em 15.04.2001, tendo a exordial acusatória sido recebida apenas na data de 23.01.2007, ou seja, entre a data do fato e a data
do recebimento da denúncia transcorreram longos 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, prazo superior a 04 (quatro) anos, o que
torna inequívoca a circunstância de prescrição da pretensão executória estatal.Por todo o exposto, DECLARO EXTINTA a
prescrição da pretensão executória da pena em relação ao acusado JOSÉ DOMINGOS ARAÚJO, nos termos do art. 110 do
Código Penal brasileiro.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de
Direito Resp: 161224
Processo nº 0000164-46.2008.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MADEVAL COMPENSADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Réus: ESTADO DO MARANHAO
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por MADEVAL COMPENSADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos já
qualificados nos autos; sob alegação, em síntese, que é empresa privada, atuante no segmento de fabricação de produtos
derivados de madeira, e que no mês de abril do ano 2008, fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, procederam
ao cancelamento da inscrição estadual da Requerente; a despeito da lavratura de auto de infração.Outrossim, informa que
protocolou, em 06 de maio de 2008, interpelação extrajudicial, solicitando esclarecimentos ao Fisco estadual quanto ao
cancelamento efetivado, eis que desconhecedor da motivação do ato levado a efeito pelas autoridades fazendárias. Nesse sentido,
pleiteia o cancelamento do ato administrativo responsável pelo cancelamento de sua inscrição estadual, visto que carecedor do
requisito de validade da motivação. Nesse sentido requereu antecipação dos efeitos da tutela.Decisão à fl. 158, antecipando os
efeitos da tutela em favor do Autor.Comprovante de pagamento do recolhimento de custas processuais às fls.
191/192.Contestação às fls. 195/206, oportunidade em que a procuradoria estadual, no uso de suas atribuições legais, aduziu,
preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC, tendo em vista a perda do
objeto da causa, em razão da concessão do pleito meritório por ocasião da concessão do provimento liminar. No mérito, sustentou
violação do duplo grau de jurisdição, em vista da antecipação de tutela concedida, bem como requereu a improcedência da
demanda por carência probatória.Réplica às fls. 203/206, oportunidade em que o Autor refutou os termos da contestação,
ratificando as alegações da exordial.Audiência preliminar à fl. 214, oportunidade em que o Requerido não se fez presente, tendo a
autoridade judicial verificado que, a demanda abrange questão unicamente de direito, razão pela qual deliberou pelo julgamento
antecipado da lide.Certificado à fl. 219, o cumprimento da medida liminar concedida.Juntada à fl. 226, comprovante de
regularidade de inscrição e de situação cadastral da Requerente.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o histórico
necessário. Decido.Quanto a preliminar de carência da ação por perda do objeto da causa, vislumbro não merecer respaldo, eis
que a antecipação do provimento meritório, em face da emergencialidade da demanda, não redunda na perda do objeto da causa,
devendo a tutela conferida in limine, ser reafirmada em vias de decisão formulada em juízo de cognição exauriente, sob pena de
perda de sua eficácia.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade,
bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Sem digressões jurídicas
desnecessárias, é cediço que reza o art. 330, II do Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, não comportando mais dilação probatória.Portanto,
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade
deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Versa a demanda acerca de anulação de ato
administrativo exarada por autoridade fazendária, no uso das atribuições de fiscalização de obrigação tributária, decorrente da
exploração de atividade de fabricação de produtos derivados da madeira. Aduz o Autor que, o ato se encontra eivado de vício
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insanável. O Requerido, por sua vez, alega edição de ato em conformidade aos parâmetros legais.Com efeito, a Fazenda Pública
goza da prerrogativa de prover atos de fiscalização, no tocante ao adimplemento das obrigações tributárias. Nessa esteira, a
atividade fiscalizatória se materializa em atos de verificação do cumprimento de obrigações tributárias, principais ou acessórias,
outorgada pela Constituição Federal às pessoas políticas, quanto à instituição de tributos.Nas lições de Jayme Macedo Oliveira, a
fiscalização é ato de empreender exame e verificação, de controlar a execução ou funcionamento, tudo com vistas ao fiel
atendimento das obrigações tributárias a cargo dos contribuintes. Induvidoso que o sujeito ativo, como titular de um crédito fundado
na lei, tem o direito e o dever de verificar se as normas legais, que lhe conferem o crédito, estão sendo rigorosamente cumpridas
pelo sujeito passivo.Nesse tocante, a competência e os poderes das autoridades administrativas que laboram no mister de
fiscalização, estão adstritos ao regramento estipulado pela legislação tributária, ou seja, nos estritos termos da lei, não havendo
discricionariedade quanto ao exercício de tal poder-dever; sendo passível de fiscalização, tanto a pessoa física, quanto as pessoas
jurídicas, contribuintes ou não, mesmo que se trate de entidade imune ou isenta.Nesse sentido, a legislação faculta ao ente
tributante o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos e papeis do contribuinte, com o objetivo de verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e conferir ou calcular o montante do tributo devido, devendo o
contribuinte manter a guarda os livros obrigatórios e os documentos que lastreiam os respectivos lançamentos.Não obstante, a
atividade fazendária deve permear seu trabalho se mantendo fiel aos campos de interesse da Administração, sem, no entanto,
promover a extrapolação da sua competência administrativa, razão pela qual, deve homenagear a parcimônia, a fim de que o
cumprimento da medida pelo administrado venha a alimentar o interesse público que a justifica.Ademais, a ação fiscalizatória é ato
público da Administração e, por isso, não poderá estar divorciada dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, sob pena de se revelar em arbítrio e abuso de poder. Não é por outra razão que, as diligências de fiscalização
reclamam formalidades, devendo os atos a ele concernentes, serem editados por autoridade competente, revestidos de forma
prescrita em lei, com motivação e finalidade objetivamente delineadas; abrangendo objeto lícito e determinado.Nesse tocante, e
em atenção ao regramento afeto à matéria, vislumbro que o ato trazido à apreciação pelo Judiciário, encontra-se eivado de vício de
legalidade, hipótese permissiva de tal ingerência, eis que direcionado ao controle de legalidade de ato administrativo, editado no
bojo de atividade de fiscalização levada a efeito pela Fazenda estadual.Outrossim, não vislumbro no caso em testilha, a existência
de auto de infração ou procedimento administrativo destinado a apurar irregularidade, no bojo de relação jurídico-tributária, o que
retira a legalidade da imposição de sanção relativa à cassação de inscrição estadual, visto que imposta em desatenção ao
exercício do contraditório e ampla defesa do contribuinte.É cediço que, após a verificação de irregularidades, no bojo de
fiscalização levada a efeito pelo ente tributante, lavrar-se-á auto de infração, em que serão apontados os vícios verificados, as
sanções condizentes a seu vislumbramento, bem como a base legal da constatação, o que permitirá ao autuado, nos termos da lei,
a ciência das imputações em seu desfavor lançadas, e a consequente formulação de suas teses de defesa.Nesse sentido, se
desincumbiu o Autor de provar os fatos alegados na exordial, visto que instruiu seu petitório com documentação suficiente a
demonstrar a regularidade de sua situação tributária, constitutiva e cadastral; o que denoto a partir da juntada do alvará de
funcionamento do ano 2008, contrato de constituição, comprovante de recolhimento de taxa ambiental, contrato particular de
locação e prestação de serviços, cadastros nos órgãos ambientais competentes, balancetes de 2008, comprovante de
recolhimento de FGTS e INSS até março de 2008, comprovante de inclusão no Simples, dentre outros.Por outro lado, vislumbro
que o Demandado, a quem era facultado à prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, dele não se
desincumbiu, tendo se restringido, tão somente, a contraditar as argüições do Autor, à vista de um suposto argumento de carência
probatória; sem que, no entanto, fizesse prova em contrário das alegações do Requerente, demonstrando a regularidade do
procedimento efetuado, com a juntada do procedimento administrativo.Ainda nesse tocante, alega a parte Ré que o Autor não
carreou aos autos o auto de infração ou procedimento administrativo, o qual julga ser ilegítimo, o que macularia sua pretensão, em
razão da não individualização do ato que visa à anulação. Malgrado as alegações do Demandado, o Requerente fundamenta seu
pleito com base em uma suposta circunstância de inexistência de auto de infração ou procedimento administrativo; competindo ao
ente público, nesse caso, corroborar sua contradita com provas desconstitutivas do direito do Autor, ou seja, que asseverassem
pela existência do auto ou do procedimento administrativo, bem como por sua regularidade, o que de fato não fizera.No que se
refere ao argumento de violação ao duplo grau de jurisdição, à vista da concessão de provimento liminar, em inobservância à
remessa necessária, partilha esse juízo do entendimento de que, o regramento do reexame necessário só se impõe por ventura da
prolação de decisão, baseada em juízo de cognição exauriente, ou seja, que enfrenta o mérito da demanda. Ademais, submeter
indistintamente à segunda instância, as decisões liminares concedidas em desfavor da Fazenda Pública, como forma de
observância ao comando do reexame necessário, é obviamente negar ao juiz de primeiro grau, a possibilidade de utilizar de forma
eficaz, instrumentos imprescindíveis ao adequado exercício do seu poder de cautela; e, ao mesmo tempo, violar o direito
fundamental à viabilidade da obtenção da efetiva tutela de urgência.Desta feita, sempre que presentes os requisitos fumus boni
iuris e periculum in mora, é possível, antes do julgamento da lide, a concessão de liminar, mesmo contra o poder público, como
meio de assegurar a estabilidade das partes e a garantir a eficácia da tutela jurídica definitiva. O reexame necessário, por sua vez,
será realizado após a prolação da sentença, não impedindo que o juiz possa, em sede de tutela antecipada, apreciar o pedido de
urgência feito pelo Autor.Frise-se que o direito de ação, compreendido como o direito à técnica processual adequada, não depende
do reconhecimento do direito material. A norma do art. 5º, XXXV, CF, ao contrário das normas constitucionais anteriores que,
garantiam o direito de ação, afirmou que a lei, além de não poder excluir lesão, será proibida de excluir ameaça de lesão da
apreciação jurisdicional. O objetivo de tal comando, neste particular, foi deixar expresso que, o direito de ação deve poder propiciar
a tutela inibitória e ter a sua disposição técnicas processuais capazes de permitir a antecipação da tutela. Os tribunais nacionais já
assentaram entendimento, no sentido da possibilidade da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, desde que o pleito não
abarque as vedações contidas nas Leis n°. 9.494/1997 e 8.437/1992, o que não se afigura na hipótese dos autos. Nesse
sentido:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA CONTRA AFAZENDA PÚBLICA.
RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser
concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/1997. Agravo regimental improvido.
(STJ: AgRg no REsp 1196927 / MA, Agravo Regimental no Recurso Especial 2010/0100021-4, Relator: Cesar Asfor Rocha, Órgão
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AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA
DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação de tutela contra a fazenda pública é possível quando
a hipótese concreta não se enquadra nas exceções previstas nas Leis nº 9494/1997 e nº 8437/1992. - Demonstrada de plano a
relevância dos fundamentos invocados, aptos a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, o seu deferimento se
impõe. 2. Se a legislação de trânsito (CTB), expedida no exercício da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e
transporte (artigo 22, XI, Constituição da República), já estabeleceu as penalidades cabíveis para o transporte remunerado
irregular de passageiros (artigo 231, VIII), não pode o Estado, a pretexto de exercer a competência para legislar sobre normas e
fiscalizar os concessionários e permissionários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal, criar penalidade diversa,
mais severa do que aquela estabelecida na legislação federal.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A
NECESSITADO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO-APLICAÇÃO
DA LEI 8.437/92. CASO CONCRETO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO MUNICÍPIO. Possível a concessão de liminar contra a
Fazenda Pública, não incidindo a vedação contida na Lei n.º 8.437/92, não havendo que se falar em esgotamento do objeto da
ação. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público os medicamentos necessários.
Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Município possui legitimidade passiva na demanda visando o fornecimento de
medicamentos a necessitado, devendo responder pelo procedimento pleiteado no processo. Presentes os requisitos do artigo 273
do CPC deve ser deferida a tutela antecipada. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. Posição do 11º Grupo Cível.
Precedentes do TJRGS, STJ e STF. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CABIMENTO. Mostra-se adequada a
determinação do alcance em dinheiro necessário para a aquisição do medicamento postulado, tendo em vista que visa compelir o
agravante a cumprir a determinação judicial e ao mesmo tempo garantir a efetividade do provimento jurisdicional, observados os
bens jurídicos constitucionalmente tutelados, no caso, o direito à vida e à saúde, numerário que não pode ser entregue diretamente
à parte. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento com seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70053111746,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
01/02/2013).Nesse esteio, abusiva a conduta do ente tributante em cancelar a inscrição estadual do Requerido de forma imotivada,
não declinando as razões da imposição de sanção, nem conferindo oportunidade ao exercício do direito de resposta ao
contribuinte, gerando-lhe prejuízos de ordem econômica, visto que do cancelamento imotivado, adveio circunstância de óbice ao
exercício pleno de atividade laboral.Em face de o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da demanda, confirmando a medida
liminar conferida no início da formação da relação processual, para anular o ato administrativo de cancelamento da inscrição
estadual da Autora, com base em fiscalização realizada pela Fazenda Pública estadual no mês de abril de 2008; em decorrência
da patente violação aos parâmetros da norma, e, em conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos
do art. 269, I, do CPC.Deixo de condenar o Requerido às custas processuais, consoante estabelece art. 12, I da Lei Estadual n°.
9.109/2009, que dispõe sobre custas e emolumentos e dá outras providências.Condeno o Requerido a pagar honorários
advocatícios na base de 20% sob do valor da causa, conforme art. 20, §3° do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do Maranhão (MA), 15 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ
DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000166-16.2008.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO S.A. - CEMAR
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR, em face de perigo iminente com
pedido de astreintes, até o fim da realização da obrigação determinada, proposta por JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS em
desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), ambos já qualificados; alegando, em síntese, que, é
proprietário de uma gleba de terras, sob a qual está localizada uma subestação de geração de energia elétrica, explorada e
mantida pela Requerida, em que foram edificados 15 (quinze) postes de madeira, a fim de subsidiar o abastecimento de energia
para a região.Segue aduzindo, que a subestação foi implantada há mais de 20 (vinte) anos, não tendo sido feito quaisquer reparos
ou manutenção no local, ocasião em que fatores climáticos contribuíram para o apodrecimento da madeira dos postes, o que tem
acarretado a queda das redes de alta tensão na localidade, culminando com a morte de alguns bovinos, bem como colocando em
risco a vida daqueles que por lá circundam, requerendo, por conseguinte, concessão de tutela específica de obrigação de fazer, a
fim de que se opere a substituição dos postes da referida subestação.Com a inicial vieram documentos de fls. 44/270.Comprovante
de pagamento de custas processuais à fl. 272.Concedida medida liminar determinando a substituição dos postes de madeira por
outros de cimento à fl. 273.Contestação às fls. 276/284, oportunidade em que a Requerida sustenta, preliminarmente, a existência
de conexão entre o presente processo e os de n°. 569/2008 e 596/2008. No mérito, refuta os termos da exordial, alegando que os
postes de madeira existentes na propriedade rural do Requerente, foram edificados sob sua responsabilidade e a
desconhecimento da concessionária de energia elétrica, os quais serviriam ao abastecimento de energia da propriedade do Autor e
não ao atendimento dos interesses da Requerida. Segue aduzindo, que o autor prometeu doar à concessionário de energia parte
de sua gleba de terras, a qual, em troca, lhe incumbia providenciar a substituição dos postes de madeira por outros de cimento, o
que não veio acontecer.Réplica às fls. 287/301, tendo o Autor refutado os termos da peça contestatória e ratificado as alegações
da prefacial.Manifestação da Requerida às fls. 304/311, asseverando para a impossibilidade do cumprimento da medida liminar
dentro do prazo estipulado por esse juízo, ante as péssimas condições de tempo e local.Petição às fls. 312/313, asseverando para
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o cumprimento da medida liminar, bem como pugnando para a extinção do feito em vistas da perda do objeto da causa. Com a
petição vieram documentos de fls. 315/321.Petição do Autor às fls. 322/328, pugnando para o julgamento conforme o estado do
processo.Audiência preliminar às fls. 336/337.Vieram os autos conclusos para a sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab
initio, no tocante à alegação preliminar de conexão entre a presente demanda e as ações indenizatórias n.° 569/2008 e 596/2008,
que tramitam nesse juízo, vislumbro não merecer respaldo o referido pleito, eis que nos termos do art. 103 do CPC, reputam-se
conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir, o que não verifico na hipótese dos autos.A
despeito da manifestação da parte ré, verifico que as ações n°. 569/2008 e 596/2008, apresentam por causa de pedir a reparação
de dano verificado e imputável objetivamente à Requerida, e a presente demanda, por sua vez, a concessão de tutela específica
de obrigação de fazer tendo em vista circunstância de perigo de lesão a bem jurídico, o que por não guardarem similitude,
impossibilitam a reunião e julgamento simultâneo das demandas. Antes do confronto do mérito, é de se destacar que este juízo
não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da
demanda.Sem maiores digressões jurídicas, é cediço que o art. 461 do Código de Processo Civil, reza que na ação que tenha por
objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o
pedido, determinará as providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O legislador ordinário
estabeleceu, ainda, que para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz,
de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas,
desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial (§ 5º).A novel redação do art. 461 do
CPC, transladado, praticamente na íntegra, do art. 84 da Lei nº 8.078, trouxe, como se percebe, inovações expressivas, todas
fundadas no princípio da maior coincidência possível entre a prestação devida e a tutela jurisdicional entregue. Sendo assim, ao se
propor ação com o objetivo de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, há nela embutido, como pedido
implícito, o da designação de outras providências que assegurem referido resultado prático, de modo que a compensação
pecuniária somente se dará se assim expressamente requerer o autor, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do
resultado prático correspondente (§ 1º).Outra questão de suma importância, é o caráter emergencial que impregna a tutela
específica das obrigações de fazer ou não fazer, e que a coloca em paridade de armas com as demais tutelas provisórias de
urgência, esta fundamentada basicamente na assertiva de que a demanda pela tutela específica possui um conteúdo de
satisfatividade tal, que sua concessão in limine litis confunde-se com a própria tutela de mérito.Destarte, na hipótese dos autos,
pleiteia o Autor concessão de tutela de urgência, concernente à substituição de postes de madeira por outros de cimento, em
virtude do perecimento da madeira dos postes de eletricidade edificados em sua propriedade, tendo sido sua pretensão galgada e
esvaziada por ocasião da concessão e cumprimento da medida conferida in limine.Com efeito, a compreensão deste Juízo
identifica, na própria demanda pela tutela específica, um conteúdo eminentemente emergencial na busca pela prestação in natura
da obrigação, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional postulada; pois, não raro, o requerimento deduzido em juízo sugere
uma resposta imediata do juiz para que ordene o cumprimento de obrigação ou a abstenção específica, em caráter provisório e
sem que haja uma cognição exauriente.Não fugindo a regra, a tutela perquirida no bojo da presente demanda, se esvaziou com a
satisfação do provimento conferido liminarmente, o que restringe a análise do mérito da demanda a um mero juízo de confirmação
ou cassação de medida outrora conferida, algo semelhante às hipóteses de antecipação dos efeitos da tutela.Assim, determina o
legislador pelo § 3º: sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é
lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, ou mediante justificação prévia, citado o réu e, da mesma forma que na antecipação
de tutela do art. 273 do CPC, indica que a medida poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão
fundamentada.Não obstante, ambas estas técnicas de tutela, como afirma J. E. Carreira Alvim são modalidades de tutelas
diferenciadas, cujo objetivo é satisfazer uma pretensão material que, de outro modo, estaria comprometida pela natural demora na
conclusão do processo.Por assim ser, e ante o reconhecimento da responsabilização da Requerida em prover reparos bem como
substituir adequadamente os postes na subestação localizada na propriedade do Demandante, é medida imperativa a manutenção
do teor da decisão exarada por este douto juízo quando da apreciação do pleito liminar. Por todo exposto, vislumbro ter o Autor
alcançado êxito em sua pretensão meritória por ocasião da concessão de provimento fundado em juízo de cognição sumária,
motivo pelo qual, JULGO PROCEDENTE a demanda, confirmando o teor da medida liminar concedida nos autos, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.Intimem-se as partes.Condeno a Requerida a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, §3° do
CPC.Esta sentença serve como mandado.Itinga do Maranhão (MA), 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000167-59.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: FABIO CRISTIANO DA SILVA SOUSA
Réus: BANCO BRADESCO S/A
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais promovida por FÁBIO
CRISTIANO DA SILVA SOUSA em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados, sob alegação, em síntese de que, a
instituição financeira Requerida negativou o nome do Autor pautada em negócio jurídico com vício de consentimento. Outrossim,
afirma que é titular de conta poupança na instituição Demandada, tendo se tornado correntista em meados de setembro de 2010,
ocasião em que no ato da abertura da conta, depositou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), não fazendo qualquer operação
financeira após essa data.Nessa esteira, informa que, para sua surpresa, quando se dirigiu à instituição bancária Ré, com o intuito
de sacar o dinheiro outrora depositado, foi informado que sob seu nome pendia restrição de crédito e débito no montante de R$
1.021,00 (um mil e vinte e um reais), referente a empréstimo firmado em sua conta poupança no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) e a débito de cartão de crédito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescido de juros e correções monetárias. Nesse
sentido, requer declaração de inexistência de débito, exclusão do nome dos cadastros de restrição de crédito e arbitramento de
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indenização por danos morais e materiais.Decisão à fl. 13 indeferindo o pleito de assistência judiciária gratuita.Juntada de
comprovante de pagamento de custas processuais à fl. 18.Contestação às fls. 22/39, oportunidade em que a Requerida rechaçou
os termos da exordial, sustentando a tese de inexistência de ato ilícito a gerar indenização por dano moral e material, requerendo,
por conseguinte, o julgamento improcedente da demanda.Audiência preliminar à fl. 59, não tendo sido obtida conciliação entre as
partes, as quais não manifestaram interesse em produzir novas provas.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o que
importava relatar. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do Código de Processo Civil que,
o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.Portanto, presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é
cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Nesse sentido, analisando detidamente os autos, observa este Juízo que, a questão
controvertida posta em litígio é unicamente de direito, inexistindo questão fática que demande produção de prova em audiência;
pois a demanda gira em torno de ato de ato ilícito perpetrado no bojo de relação consumerista.Ab initio, antes do confronto do
mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma.
Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Trata-se de demanda de natureza consumerista. Nesse sentido, é salutar o diagnóstico de
que, o § 2º do art. 3º do CDC é claro ao sujeitar as instituições financeiras como fornecedor de serviços e como consumidores, os
tomadores desses serviços e produtos. Textualmente: Serviço é toda atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.De forma específica, fica evidente que a pessoa física usuária dos serviços bancários, encontra-se na cadeia da relação
de consumo e, por consequência, está ao abrigo do CDC. Ocorrendo prestação de serviços bancários, onde figurem, de um lado,
na qualidade de fornecedor determinada entidade financeira e, de outro, na qualidade de consumidor, uma pessoa física, que
contrate objetivando uma destinação final, parece evidente que essa relação jurídica se caracterizará como relação de consumo,
conforme entendimento predominante nos Tribunais.O professor José Geraldo Brito Filomeno discorre sobre o tema:E,
efetivamente, fala o § 2º do art. 3º do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor em 'serviço' como sendo 'qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista'. [...] Resta evidenciado, por outro lado, que as atividades desempenhadas
pelas instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de contas de luz, água e
outros serviços, ou então expedição de extratos etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição de bens,
inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços. Aliás, o Código fala expressamente em atividadede natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, aqui se incluindo igualmente os planos de previdência privada em geral, além dos seguros
propriamente ditos, de saúde etc. Diante dessas ponderações, por conseguinte, e conforme a síntese elaborada por Nelson Nery
Jr., caracterizam-se os serviços bancários como relações de consumo em decorrência de quatro circunstâncias, a saber: a) por
serem remunerados; b) por serem oferecidos de modo amplo e geral, despersonalizado; c) por serrem vulneráveis os tomadores
de tais serviços, na nomenclatura própria do CDC; d) pela habitualidade e profissionalismo na sua prestação.Por cautela, a fim de
melhor distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do consumidor em Juízo, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da
Lei nº. 8.078/90, eis que vislumbro presente a hipossuficiência do Autor, bem como a verossimilhança das alegações descritas na
inicial, instruída com os documentos de fls. 09/12, corroboradas na audiência preliminarSobre a relação contratual entre as partes,
é cediço que, socializando o entendimento de propriedade, ao contrato se estende o princípio da função social. Nesse sentido,
Humberto Theodoro Junior, na obra O Contrato e Sua Função Social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 43, citando o professor
Paulo Nalin, afirma que a função social do contrato em nível intrínseco é visto como "relação jurídica entre as partes negociais,
impondo-se o respeito à lealdade negocial e à boa-fé objetiva, buscando-se uma equivalência material entre os contratantes".
Nesse sentido, reza o art. 421 do Código Civil brasileiro, o qual se aplica, ao caso em testilha, subsidiariamente.Portanto, a relação
contratual deverá compreender os deveres jurídicos gerais e os de cunho patrimonial, bem como os deveres anexos ou colaterais
do contrato. Por conseguinte, devem-se respeitar os deveres de informação, confidencialidade, assistência, lealdade, eticidade,
moralidade, probidade, entre outros.Nesse prisma, o contrato é um negócio jurídico por meio dos quais as partes declarantes,
limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir,
segundo a autonomia das suas próprias vontades.Assim sendo, com base na boa-fé objetiva e nos deveres anexos, a
interpretação dos negócios jurídicos situam-se, então, na fixação do conteúdo da declaração de vontade, elemento mais
importante na fixação do negócio, do que o próprio negócio em si mesmo concretizado. Neste sentido nos ensina Sílvio de Salvo
Venosa:Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da
probidade e boa-fé. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág. 421).No caso em
análise, restou comprovado que o Autor não consentiu (declaração de vontade) com a realização de empréstimo em sua conta
poupança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nem tampouco realizou compras no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) se
utilizando de cartão de crédito, ônus que não se desincumbiu a Demandada de demonstrar, o que traz presunção de veracidade às
alegações da Requerente. Portanto, a Ré que tem o ônus da prova, deixou de provar o alegado em contestação.Por outro lado,
observo que existe vínculo jurídico entre as partes, este concernente a contrato de abertura de conta poupança em que teria sido
depositado a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual seguindo a sistemática de rendimento de 0.5% ao mês, acrescido das
taxas referenciais, variáveis ao mês, contabilizaria remuneração positiva ao Demandado, e não débito como descrito na hipótese
dos autos, o que, por conseguinte, importa em danos de ordem material ao Autor.Ademais, ilícita é a conduta da instituição
financeira Requerente que, além de imputar débito ao Autor referente a negócio jurídico com vício de consentimento, promoveu a
inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe impingiu rótulo de "mau pagador" na praça, gerando-lhe
severos desconfortos de ordem moral.Sem delongas, configurado está o dano material e moral, em decorrência de lesão concreta
ao consumidor, em face da má prestação de serviço do Banco Requerido, somada ao vício de consentimento na celebração de
negócios jurídicos. Passo, portanto, à análise da modalidade de responsabilidade civil por danos morais.Nesse sentido, pelo
princípio do consensualismo, conforme nos ensina Nelson Rosenvald, salvo nos contratos que exigem forma, como substância do
fato - o acordo de duas ou mais vontades é bastante para o aperfeiçoamento do negócio jurídico bilateral. O consentimento é
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pressuposto da existência do negócio, na medida em que sem ele não há suporte fático para que o ato ingresse no mundo jurídico.
(Código Civil Comentado. Doutrina e jurisprudência. 4. ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole: 2010).Assim sendo, o segundo
contrato de empréstimo realizado sem o consentimento do Autor, não existe no mundo jurídico, por falta de pressuposto de
existência de o negócio jurídico, razão pela qual resta configurado o dano, em razão de cobrança indevida de um contrato
inexistente; passando, este Juízo, portanto, à análise das modalidades de responsabilidade civil - danos morais.Quanto ao dano
moral, sem maiores digressões jurídicas, é cediço que a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, respectivamente,
asseguram como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por
dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade
corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.O dano moral ou
extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima. O dano moral é mensurado pela
doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange
também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc.
(Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Sob o prisma dos direitos fundamentais,
nasceram os direitos de personalíssimos de terceira geração que visam assegurar um mínimo de dignidade ao homem: direito à
integridade física, ao próprio corpo, ao nome, à privacidade, à vida íntima no casamento, à imagem, reputação, etc. é impossível
enumerar exaustivamente todos os direitos da personalidade; sendo que, a violação de qualquer um deles, gera ao infrator o dever
de indenizar.Nessas premissas, será dano moral aquele prejuízo que provem de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma
inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou
omissivas, sofrida pelo ofendido.Não obstante, do ponto de vista estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de
avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação
do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75). Por isso, a razão da indenização do dano moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio
de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação de dano moral pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional,
frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos da personalidade.Contudo, os danos morais devem ser fixados não
apenas com caráter didático, mais também com caráter compensatório e retributivo, com finalidade de coibir reincidência do
causador dano, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.Quanto à natureza da responsabilidade,
descrita no art. 14 da Lei Consumerista, no que tange a responsabilidade objetiva, o centro do exame é a conduta e não na culpa
em sentido amplo. O dever de indenizar repousa na transgressão do dever de conduta comissiva ou omissiva, o qual constitui a
prestação de serviço inadequada e que tem como elemento, a imputabilidade de forma objetiva, sem apreciação do dolo ou das
modalidades de culpa stricto sensu, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, eis que a culpa é presumida.Reza o art. 6º, VI
do Código de Defesa do Consumidor, que à reparação dos danos morais deve ser efetiva, integral e plena, baseado no princípio
constitucional da proteção do consumidor, previsto no art. 5º, XXXII e art. 170, V, da Constituição Federal de 1988, de forma a
tutelar adequadamente a expectativa dos consumidores lesados. Nesse sentido, é o entendimento do professor Jorge Alberto
Quadros de Carvalho: A indenização por dano moral pode ser requerida nos casos de repasse de informação depreciativa, (...).
Pode ser requerida, igualmente, na hipótese em que, por força de inadimplemento contratual, absoluto ou relativo, ou de ato ilícito,
o fornecedor de produto e serviços, por ato seu, comissivo ou omissivo, venha a causar ao consumidor constrangimentos,
vexames, abalo emocional, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos de sua personalidade. (grifo nosso).Os danos
projetados aos consumidores, decorrentes de atividades do fornecedor de serviços devem ser objetivamente indenizados,
patrimonial e extra-patrimonialmente. Nesse sentido, nos ensina o professor Sílvio de Salvo Venosa, quando afirma que: (...) no
nosso sistema foi adotado a responsabilidade objetiva no campo do consumidor, sem que haja limites para indenização (Direito
civil. Responsabilidade civil - 4ª ed. - São Paulo: Atlas, 2004. Pág. 206).Portanto, entendo configurado o dano moral, em
decorrência da conduta lesiva da empresa Ré, que pautada em negócio jurídico com vício de consentimento, promoveu a inserção
do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, gerando-lhe dano moral presumido (in re ipsa), do que denoto má
prestação de serviço e prejuízo ao consumidor. Nesse sentido:AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PELA PARTE DEMANDANTE. CADASTRAMENTO INDEVIDO NO SPC/SERASA. DANO MORAL. CABIMENTO.
QUANTUM . MANUTENÇÃO. Negócio celebrado em nome da demandante, consumidora equiparada, promovido por terceiro,
estelionatário. Responsabilidade objetiva da parte demandada, baseada na teoria do risco da atividade, bastando para a sua
responsabilização tenha concedido crédito a terceiro. Cadastramento em órgão de restrição de crédito. Ausência de demonstração
do débito. Inscrição indevida. Dano moral puro. Prejuízo presumido. Inexistência de prova de ocorrência de embaraço comercial ou
situação vexatória. Outras negativações. Em se tratando de cadastramento indevido por negócio efetuado por terceiro descabe a
incidência da súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça eis que não se trata inscrição irregular e sim apontamento injusto. A
indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Indenização
fixada em primeiro grau mantida. Os honorários advocatícios devem ser compatíveis para se remunerar condizentemente o
profissional do Direito, evitando-se o aviltamento do exercício de nobre atividade. Manutenção. Em decisão monocrática, negado
provimento a ambos os recursos. (TJ/RS: Proc: AC 70046666996 RS, Relator(a): Jorge Alberto Schreiner, Pestana, Julgamento:
05/03/2012, Órgão Julgador: Décima Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2012).RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME
DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SPC. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ATO ILÍCITO
CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO PRESUMIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM
A MANUTENÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02>
E
927
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02>,
AMBOS
DO
CC/2002
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02>. APELO IMPROVIDO. Comprovado que o
nome da autora foi indevidamente lançado no cadastro de inadimplentes do SPC por culpa da pretensa credora, a qual, por
negligência, não detectou a utilização dos documentos da lesada por falsário, o dever de lhe indenizar, por dano moral, é
inarredável, até porque, na hipótese, como se sabe, os prejuízos à sua honra e boa-fama são presumidos. (Processo: AC 541641
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SC 2011.054164-1, Relator(a): Eládio Torret Rocha, Julgamento: 06/02/2012, Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito
Civil).Quanto ao pedido de dano material, é cediço que este é a lesão concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio do
ofendido, ou seja, prejuízos econômicos. Assim sendo, a perda de bens materiais devem ser indenizados de forma ampla, a fim de
evitar desfalque no patrimônio da vítima. A ocorrência do dano material abrange os prejuízos imediatos - danos emergentes - e
também o que o ofendido deixou de ganhar - lucros cessantes. Portanto, para configuração do dano material é necessária à
demonstração do prejuízo patrimonial ou econômico do ofendido.Nesse tocante, vislumbro que o Requerente auferiu prejuízo
material correspondente ao valor depositado quando da abertura da conta e, indevidamente descontado porventura da quitação de
débito a ele não imputável, do que deverá lhe ser restituído obedecendo aos parâmetros de rendimento da poupança.Nesse
tocante, o diploma consumerista nacional é taxativo ao dispor no art. 14 que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, CONDENANDO a Instituição Financeira BANCO BRADESCO S/A, a pagar
ao Autor FÁBIO CRISTIANO DA SILVA SOUSA, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
Condeno ainda a Demandada ao pagamento de danos materiais no valor R$ 300,00 (trezentos reais), o qual deverá ser atualizado
e corrigida segundo índices de rendimento da poupança, a incidir desde a data do depósito da quantia. Igualmente, declaro
inexistente o débito relativo ao contrato de empréstimo firmado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e ao concernente à fatura
de cartão de crédito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, determino que a Requerida promova, no prazo de 48
(quarenta e oito horas), a exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária no
valor de um salário mínimo.Condeno a Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 15%
sob o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado
desta decisão, para o requerido efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total,
nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo
INPC/IBGE, a partir da intimação da sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01%
(um por cento) ao mês a partir do evento danoso.Esta sentença serve como mandado.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000175-70.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: BANCO DO BRASIL MERCANTIL SA e FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE
Réus:
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação de cancelamento de empréstimo indevido c/c pedido liminar e indenização por dano
moral movida por FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE, já qualificada nos autos, em face do BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A, sob alegação, em síntese de que, sem o seu consentimento, o Banco Reclamado realizou empréstimo consignado no
valor de R$ 5.255,69 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), sendo descontado de seu
benefício de aposentadoria o valor mensal de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Nesse sentido, pleiteou liminar almejando
o cancelamento do débito; no mérito, a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito, reparação por danos morais e
verbas honorárias na base de 20% sob o valor da causa. Com a inicial vieram documentos de fls. 08/12.Decisão concedendo
antecipação de tutela para suspender o desconto no benefício da Requerente às fls. 13/14.Contestação às fls. 18/32, oportunidade
em que o Banco Réu sustentou, em síntese, as teses de ausência de transação fraudulenta, inexistência de fato ensejador de
reparação por danos morais, inexistência de nexo de causalidade e culpa do Banco Réu. Subsidiariamente, requereu a fixação do
quantum indenizatório sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade. Com a contestação vieram documentos de fls.
33/62.Réplica às fls. 68/73, oportunidade em que a Autora ratificou os termos da inicial, asseverando, ainda, pela inidoneidade dos
documentos juntados na peça contestatória.Audiência Preliminar à fl. 87, ocasião em que restou inexitosa a tentativa de
conciliação, e por não concorreram questões de prova, vieram os autos conclusos para o julgamento antecipado da lide.Vieram os
autos conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que
este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito
da demanda.Por cautela, a fim de melhor distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do consumidor em Juízo, inverto o ônus da
prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei nº. 8.078/90, eis que vislumbro presente a hipossuficiência do Autor, bem como a
verossimilhança das alegações descritas na inicial, instruída com os documentos de fls. 09/12, corroboradas na audiência de
conciliação.Sobre a relação contratual entre as partes, é cediço que, socializando o entendimento de propriedade, ao contrato se
estende o princípio da função social. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior, na obra O Contrato e Sua Função Social. Rio de
Janeiro: Forense, 2003, p. 43, citando o professor Paulo Nalin, afirma que a função social do contrato em nível intrínseco é visto
como "relação jurídica entre as partes negociais, impondo-se o respeito à lealdade negocial e à boa-fé objetiva, buscando-se uma
equivalência material entre os contratantes". Nesse sentido, reza o art. 421 do Código Civil brasileiro, o qual se aplica, ao caso em
testilha, subsidiariamente.Deste modo, a relação contratual deverá compreender os deveres jurídicos gerais e os de cunho
patrimonial, bem como os deveres anexos ou colaterais do contrato. Por conseguinte, devem-se respeitar os deveres de
informação, confidencialidade, assistência, lealdade, eticidade, moralidade, probidade, entre outros.Nesse prisma, o contrato é um
negócio jurídico por meio dos quais as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva,
autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.Assim sendo, com
base na boa-fé objetiva e nos deveres anexos, a interpretação dos negócios jurídicos situam-se, então, na fixação do conteúdo da
declaração de vontade, elemento mais importante na fixação do negócio, do que o próprio negócio em si mesmo concretizado.
Neste sentido nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como
em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2003, pág. 421).No caso em análise, restou comprovado que a Autora não consentiu (declaração de vontade) com o empréstimo
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no valor de R$ 5.255,69 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), nem tampouco com o desconto
mensal em seu benefício na base de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), a perdurar por 59 (cinquenta e nove meses)
meses (termo inicial em 15/02/2011 e termo final em 05/02/2016). A Reclamada não provou a validade da suposta relação
contratual entre as partes, eis que juntou aos autos instrumento contratual imprestável à prova da legalidade do ato, vez que
instruídos com documentos de identificação diversos aos da Autora, os quais constavam informações totalmente diferentes às de
fato tidas pela Requerente. Portanto, a Reclamada que tem o ônus da prova, deixou de provar o alegado em contestação.Nesse
diapasão, a reparação de dano consiste na indenização de um dano positivo ou emergente, a fim de reequilibrar a relação jurídica
contratual viciada pelo descumprimento da obrigação pelo contraente, sempre em observância ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, os quais têm esteio constitucional.Sem delongas, configurado está o dano material e moral, em decorrência da
lesão ao consumidor, em face da má prestação de serviço do Banco Reclamado, somada ao vício de consentimento na celebração
do contrato de empréstimo e na sua execução. Passo, portanto, à análise da modalidade de responsabilidade civil por danos
morais.Nesse sentido, pelo princípio do consensualismo, conforme nos ensina Nelson Rosenvald, salvo nos contratos que exigem
forma como substância do fato -, o acordo de duas ou mais vontades é bastante para o aperfeiçoamento do negócio jurídico
bilateral. O consentimento é pressuposto da existência do negócio, na medida em que sem ele não há suporte fático para que o
ato ingresse no mundo jurídico. (Código Civil Comentado. Doutrina e jurisprudência. 4. ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole:
2010).Assim sendo, o contrato de empréstimo realizado sem o consentimento da Autora, não existe no mundo jurídico, por falta de
pressuposto de existência do negócio jurídico, razão pela qual resta configurado o dano, em razão de cobrança indevida de um
contrato inexistente; passando, este Juízo, portanto, à análise das modalidades de responsabilidade civil - danos morais.Quanto ao
dano moral, sem maiores digressões jurídicas, é cediço que a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X,
respectivamente, asseguram como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além
de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada,
a integridade corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.O
dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima. O dano moral é
mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O
dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao
próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Sob o prisma dos
direitos fundamentais, nasceram os direitos de personalíssimos de terceira geração que visam assegurar um mínimo de dignidade
ao homem: direito à integridade física, ao próprio corpo, ao nome, à privacidade, à vida íntima no casamento, à imagem,
reputação, etc. é impossível enumerar exaustivamente todos os direitos da personalidade; sendo que, a violação de qualquer um
deles, gera ao infrator o dever de indenizar.Nessas premissas, será dano moral aquele prejuízo que provem de um distúrbio
anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto comportamental, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido.Não obstante, do ponto de vista estrito, o dano imaterial ou moral
é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a
dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75). Por isso, a razão da indenização do dono moral
reside no próprio ato ilícito (Sílvio de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação de dano moral pode ser requerida, em vista dos
vexames, abalo emocional, frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos da personalidade.Contudo, os danos
morais devem ser fixados não apenas com caráter didático, mais também com caráter compensatório e retributivo, com finalidade
de coibir reincidência do causador dano, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.Quanto à natureza da
responsabilidade, descrita no art. 14 da Lei Consumerista, no que tange a responsabilidade objetiva, o centro do exame é a
conduta e não na culpa em sentido amplo. O dever de indenizar repousa na transgressão do dever de conduta comissiva ou
omissiva, o qual constitui a prestação de serviço inadequada e que tem como elemento, a imputabilidade de forma objetiva, sem
apreciação do dolo ou das modalidades de culpa stricto sensu, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, eis que a culpa é
presumida.Todas as teorias e adjetivações da responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia de qualificação do
risco, ou seja, o que importa é a essência da atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes, quando a prova
da culpa é um fardo pesado para a vítima, nos ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por dispensá-la (Venosa.
Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 21).Reza o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, que à
reparação dos danos morais deve ser efetiva, integral e plena, baseado no princípio constitucional da proteção do consumidor,
previsto no art. 5º, XXXII e art. 170, V, da Constituição Federal de 1988, de forma a tutelar adequadamente a expectativa dos
consumidores lesados. Nesse sentido, é o entendimento do professor Jorge Alberto Quadros de Carvalho: A indenização por dano
moral pode ser requerida nos casos de repasse de informação depreciativa, (...). Pode ser requerida, igualmente, na hipótese em
que, por força de inadimplemento contratual, absoluto ou relativo, ou de ato ilícito, o fornecedor de produto e serviços, por ato seu,
comissivo ou omissivo, venha a causar ao consumidor constrangimentos, vexames, abalo emocional, prejuízo moral, danos aos
aspectos mais íntimos de sua personalidade. (grifo nosso).Os danos projetados aos consumidores, decorrentes de atividades do
fornecedor de serviços devem ser objetivamente indenizados, patrimonial e extra-patrimonialmente. Nesse sentido, nos ensina o
professor Sílvio de Salvo Venosa, quando afirma que: (...) no nosso sistema foi adotado a responsabilidade objetiva no campo do
consumidor, sem que haja limites para indenização (Direito civil. Responsabilidade civil - 4ª ed. - São Paulo: Atlas, 2004. Pág.
206).Portanto, entendo configurado o dano moral, em decorrência da conduta lesiva da empresa Ré, que passou a descontar
diretamente do benefício da Autora - verba alimentar - parcela de empréstimo que foi realizado sem o seu consentimento,
denotando má prestação de serviço e prejuízo ao consumidor.Quanto ao pedido de dano material, é cediço que este é a lesão
concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio do ofendido, ou seja, prejuízos econômicos. Assim sendo, a perda de bens
materiais devem ser indenizados de forma ampla, a fim de evitar desfalque no patrimônio da vítima. A ocorrência do dano material
abrange os prejuízos imediatos - danos emergentes - e também o que o ofendido deixou de ganhar - lucros cessantes. Portanto,
para configuração do dano material é necessária à demonstração de o prejuízo patrimonial ou econômico do ofendido.Outrossim,
com os documentos juntados na inicial, vislumbra-se que foram efetuados descontos indevidos no benefício da Autora, em face do
empréstimo consignado.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial,
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CONDENANDO a Ré BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a pagar a Autora FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE, o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Condeno ainda a Reclamada à repetição do
indébito, devendo esta, ora Reclamada, devolver em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício da Autora,
devidamente corrigidos e atualizados. Na oportunidade, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado (n.° 009002368)
realizado em nome da Autora, extinguindo qualquer débito porventura dela decorrente. Confirmo ainda a antecipação de tutela
concedida para que se abstenha a Ré de efetuar descontos no benefício da Autora e realizar cobranças referentes a este contrato,
a partir da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando limite de 60
dias.Condeno a Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sob o valor da
condenação, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão,
para o requerido efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do
art. 475-J do Código de Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a
partir da intimação da sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01% (um por cento)
ao mês a partir da citação.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do
Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000176-31.2006.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHAO
Réus: CARLOS ANTONIO PASSOS DA SILVA e MARCO ANTONIO ALVES BARROSO
SENTENÇAVistos, etc.O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS ANTÔNIO PASSOS DA SILVA e MARCO
ANTÔNIO ALVES BARROSO como incursos nas sanções do art. 14 da lei 10.826/2003.O feito se desenvolveu de forma regular,
sobrevindo sentença condenatória às fls. 184/195, oportunidade em que os réus foram condenados à pena de reclusão de 2 (dois)
anos e 10 (dez) dias-multa, tendo sido fixado regime aberto de cumprimento de pena.Os réus foram devidamente intimados do teor
da sentença proferida nos autos e iniciaram seu cumprimento na data de 18.04.2005, conforme guia de recolhimento e execução
de pena de fls. 269/270.À fl. 292 adveio comunicação da circunstância de cumprimento de pena dos Réu, a qual atestou a
transferência de ambos para a comarca de Ulianópolis (Pa), local em que respondiam por outros processos criminais. Na data de
05.12.2012, adveio sentença declaratória de extinção de pena, pelo cumprimento, em favor do Réu Marco Antônio Alves Barroso,
conforme fl. 297.À fl. 399-v, pugnou o representante ministerial pela declaração da Extinção da Pena, ante seu cumprimento
integral, em favor do Réu Carlos Antônio Passos da Silva.Compulsando os autos, vislumbro que o réu Carlos Antônio Passos da
Silva cumpriu integralmente a pena de reclusão a ele imposta, 02 (dois) anos de reclusão, tendo a mesma iniciada em 18/04/2005,
com termo final em 15/08/2007, não tendo sido verificada nenhuma hipótese de suspensão ou interrupção em seu
cumprimento.Ante o Exposto, DECLARO extinta a pena de reclusão a que se encontrava submetido o réu CARLOS ANTÔNIO
PASSOS DA SILVA, tendo em vista a superveniência de circunstância de cumprimento integral da mesma.Determino o
encaminhamento de cópia da presente ao juízo de Ulianópolis (Pa).Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE
ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000180-92.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
Autor: RITA DE CÁSSIA DA SILVA LIMA
Réus: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SAUDE DE ITINGA DO MARANHÃO
SENTENÇAVistos etc.Trata-se de demanda de Mandado de Segurança ajuizada por RITA DE CÁSSIA DA SILVA LIMA, em face
de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SAÚDE DE ITINGA DO MARANHÃO, todos devidamente qualificados nos
autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Pela petição de folha 107 a parte autora requer a desistência do feito.A
folha 110 a parte contrária manifestou sua anuência com o pedido.Eis a síntese necessária. DECIDO.O caso é de extinção do
processo sem resolução do mérito.Conforme se depreende da petição de folhas 107, a requerente informa que não mais possui
interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que a parte ré atendeu ao pleito da parte autora extrajudicialmente,
requerendo a impetrante na oportunidade a desistência da demanda.Decorrência do princípio da disponibilidade processual, a
desistência consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação.Sabe-se,
contudo, que o § 4° do art. 267, do Código de Processo Civil veda a desistência da ação pelo autor, sem o consentimento do réu,
depois de decorrido o prazo para resposta."In casu", verifica-se que a parte requerida não se opõe ao pedido de desistência do
presente feito, já que se manifestou favorável, conforme se depreende da petição de folha 110.Desta forma, promovo a
homologação da desistência da ação, formulada nos autos, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código
de Processo Civil.Custas pela autora (art. 26, do CPC).Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquive-se.Itinga do Maranhão (MA), 11 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000192-77.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | DEPÓSITO
Autor: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
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SENTENÇAVistos etc.Trata-se de demanda de Depósito ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA, em face de JOSE MARIA SANTOS SOARES, todos devidamente qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na
Petição Inicial.Decisão a folha 31 convertendo a Busca e Apreensão em Ação de Depósito.Certidão do oficial de justiça de folha 33
informa que o requerido não foi citado em razão de sua mudança de endereço.Pela petição de folha 51 a parte autora requer a
desistência do feito.Eis a síntese necessária. DECIDO.O caso é de extinção do processo sem resolução do mérito.Conforme se
depreende da petição de folha 51, a requerente informa que não mais possui interesse no prosseguimento do feito, requerendo na
oportunidade a desistência da demanda.Decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência consiste na
abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação."In casu", não se aplica o disposto
no artigo 267, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o réu não foi citado, não se iniciando o prazo para
resposta.Desta forma, promovo a homologação da desistência da ação, formulada nos autos, para fins do artigo 158, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Custas remanescentes pela parte autora (art. 26, do CPC).Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Itinga do Maranhão (MA), 11
de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000336-51.2009.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO
Réus: FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO LIMINAR proposta pelo MUNICÍPIO DE ITINGA
DO MARANHÃO, em face de seu ex-gestor público, FRANCISCO VALBERT FERREIRA QUEIROZ, sob alegação, em síntese, de
que o ex-prefeito, ora Requerido, deixou de prestar contas atinentes ao repasse realizado, pelo Ministério da Educação, através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal, no ano de 2008, no valor de R$ 19.196,80 (dezenove mil
cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), o que motivou a inserção do nome do Município no rol dos inadimplentes, e tem
criado entraves ao recebimento de verbas, bem como à celebração de novos convênios com o Governo Federal.Manifestação do
Requerido às fls. 23/25, oportunidade em que alega que não houve omissão na prestação de contas do referido convênio e que,
por oportunidade do oferecimento de sua peça contestatória, trará aos autos o recibo de entrega de prestação de contas.
Recebimento da inicial à fl. 29 e citação à fl. 31.Contestação do Requerido às fls. 32/35, oportunidade em que sustenta ter havido a
prestação de contas, referente ao convênio firmado com o Ministério da Educação, no ano 2008, apesar de não estar de posse dos
comprovantes, para o que requereu fosse o Ministério da Educação notificado, a fim de prestar esclarecimentos.Informações à fl.
38, prestadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, asseverando pela omissão do ex-gestor público, no tocante
à prestação de contas dos repasses feitos pelo Ministério da Educação a esta municipalidade, no ano de 2008.Parecer Ministerial
às fls. 42/43, oportunidade, em que alega, em síntese, ter havido mau uso do dinheiro público, o que configura ato de improbidade
administrativa, tanto pela inobservância do dever de prestar contas, quanto pela inexistência de prova acerca de sua aplicação, em
serviço e/ou bem público. Nesse sentido, pugna pela procedência da demanda e, consequentemente, condenação do Requerido,
nos termos do art. 10, XII, art. 11, VI e art. 12, I e III, todos da lei 8.429/92.Eis o histórico necessário. Decido.Sem digressões
jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência.Analisando detidamente os autos, observa este Juízo que, a questão controvertida posta em litígio
é unicamente de direito, inexistindo questão fática que demande produção de prova em audiência; pois a demanda gira em torno
de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, no caso em testilha, legalidade,
publicidade, eficiência, impessoalidade e moralidade.Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500,
RT 782/302). Neste sentido:(...) JULGAMENTO ANTECIPADO. Presentes nos autos elementos documentais suficientes à
elucidação da matéria de fato efetivamente controvertida, nada importa que o juiz tenha previamente consultado as partes sobre a
produção de mais provas, e alguma delas a tenha requerido. A opção pela antecipação ou não do julgamento pertence
exclusivamente ao Juiz, que pode saber, e só ele pode, da suficiência ou insuficiência dos dados disponíveis para o seu
convencimento. (...)." (RJTJRGS, 133/355.)Destaca-se ainda que, apesar de ter o Requerente ingressado com uma demanda
nominalmente ressarcitória, o provimento jurisdicional almejado, no caso em testilha, contempla um objeto bem mais abrangente,
visto que extrapola os limites da busca do ressarcimento ao erário, buscando a imposição de sanções políticas e administrativas ao
Demandado, nos moldes descritos pela legislação de combate à improbidade administrativa, Lei n°. 8.429/92.Antes do confronto
do mérito, é de se destacar que este Juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse
prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Enunciando o dever constitucional de prestar contas, a carta magna constitucional
dispõe em seu art. 70, que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.A despeito de tal norma cogente, a análise do conjunto probatório carreado aos autos, leva a
crer que o ex-gestor público municipal não prestou as contas do repasse no valor de R$ 19.196,80 (dezenove mil cento e noventa
e seis reais e oitenta centavos), exercício 2008, realizado pelo Governo Federal através do Ministério da Educação, o que viola
comando constitucional de natureza imperativa, de aplicação e observância compulsória por aqueles que exercem função pública
ou atuem em nome do interesse público.Ademais, vislumbro ainda que, mesmo após o exercício do contraditório, não fez o
Demandado prova em contrário dos fatos alegados pelo Requerente, tendo unicamente refutado as proposições do Município
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Autor, sem, no entanto, subsidiar suas alegações com documentos que provassem a efetiva prestação de contas e a adequada
aplicação do repasse feito pelo Ministério da Educação.Por assim ser, denoto que o Demando não se desincumbiu, consoante o
ônus que se lhe impõe o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito alegado pelo autor, o que torna crível, porque incontroversa a versão constante dos autos trazidas pelo Autor.
Neste sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:O juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das
regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado. Estando
provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre
quem a produziu. Somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se
desincumbiu.Por cautela, este Juízo oficiou o Ministério responsável pelo repasse, através de seu Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, corroborando os fatos alegados na inicial, como se infere das informações prestadas à fl. 38, a
saber:1. Reportando-nos ao ofício n°. 1670/2011, 6 de setembro de 2011, informamos a Vossa Excelência, conforme solicitado,
que, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA, para atender ao
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício de 2008, não foi recebida nesta Autarquia. (...)2. Diante do exposto, ante a
constatação do prejuízo ao erário federal, conforme dispõe a Instrução Normativa/TCU n°. 56, de 05/12/2007, serão adotadas as
providências previstas para obtenção do devido ressarcimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação/FNDE.Portanto, presente a materialidade da conduta, basta-nos configurar o elemento subjetivo da conduta - dolo ou
culpa, engendrando a responsabilidade do ex-gestor municipal. Acerca da responsabilidade civil do Prefeito, destaco a lição do
renomado Hely Lopes de Meirelles:Como agente político, o Chefe do Executivo local só responde civilmente por seus atos
funcionais se os praticar com dolo, culpa manifesta, abuso ou desvio de poder. O só fato de o ato ser lesivo não lhe acarreta a
obrigação de indenizar. Necessário se torna, ainda, que, além de lesivo e contrário ao direito, resulte de conduta abusiva do
prefeito no desempenho do cargo ou a pretexto de seu exercício (Direito Municipal Brasileiro, 10ª edição, Malheiros Editores, p.
610).Mais adiante, o referido doutrinador disserta: "... o ato praticado por uma autoridade, principalmente em matéria que depende
de julgamento, embora reconhecido ilegítimo pelos Tribunais, se não se macula de má-fé, de corrupção, de culpa de maior monta,
não deve acarretar a responsabilidade pessoal da autoridade" (ob. cit. p. 610).Com efeito, a responsabilidade por ato de
improbidade administrativa é subjetiva, ou seja, a presença do elemento subjetivo é imprescindível para a configuração de
qualquer das espécies de ato ímprobo. No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade objetiva é exceção, sendo apenas
permitida quando expressamente prevista em lei.Nos últimos anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é indispensável à existência de dolo, nas condutas descritas na lei de improbidade administrativa,
especificamente em seus artigos 9º e art. 11, e ao menos de culpa, nas hipóteses do artigo 10, nas quais o dano ao erário precisa
ser comprovado. Igualmente, de acordo com o Ministro Castro Meira, "a conduta culposa ocorre quando o agente não pretende
atingir o resultado danoso, mas atua com negligência, imprudência ou imperícia (REsp 1.127.143)".Os artigos 9º, 10 e 11 da lei
8.429/92 trazem extenso rol de atos ímprobos. O artigo 9º trata da improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e o
artigo 10 aborda a modalidade que causa dano ao erário, por ação ou omissão, dolosa ou culposa. Por fim, o artigo 11 traz os atos
que violam os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade, dentre outros.Afigurase que a omissão em prestar contas está inserida no art. 11 da referida lei, que ao contemplar ato de improbidade por violação aos
princípios norteadores da Administração Pública, elenca a omissão na prestação de contas como uma das hipóteses que, segundo
entendimento do STJ, necessita da demonstração do elemento subjetivo dolo por parte do gestor público omisso.Desta feita, a
omissão perene configura o dolo, não necessitando de prova de prejuízo material ao Erário. Nesse sentido:APELAÇÃO EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 111, VI, DA LEI Nº
8.429/92. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, OU DE PREJUÍZO MATERIAL AO ERÁRIO. 1. Trata-se
de apelação em Ação Civil Pública oposta pelo Ministério Público Federal (fls. 368/374) contra a sentença do Exmo. Juiz Federal
da 2º Vara/SE, Dr. Ronivon de Aragão (fls. 352/364), que julgou improcedente o pedido de condenação do Apelado nas sanções
previstas no art. 12, II ou III, da Lei nº 8.429/92, em face da ausência de prestação de contas do Convênio nº 28/2004
SEPPIR/CEACQ, tendo considerado que os documentos de fls. 114/129 (notas fiscais e recibos), comprovam a ausência de
benefício pessoal, bem como a aplicação da verba no projeto relativo ao convênio em comento. (...) 3. A apresentação da
prestação de contas, no tempo exigido por lei, permite à Administração aferir a legalidade dos atos praticados e comprovar o
efetivo cumprimento do convênio firmado, assim, a sua ausência configura-se em ato de improbidade administrativa, sendo
despicienda a comprovação de dolo ou culpa, ou mesmo do prejuízo material ao Erário. Precedentes (STJ: REsp1140544. 2ª
Turma. Rel. Min. Eliana Calmon. DJE: 22/06/2010; TRF5: AC 469748. 4ª Turma. Rel. Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli. DJ: 29/07/2009, p: 282 - Nº: 143). (...)" (TRF da 5ª Região, Primeira Turma, Processo AC 200885000014555, AC Apelação Civel - 491137, Relator: Desembargador Federal Hélio Sílvio Ourem Campos, Fonte DJE - Data::18/02/2011 Página::204 Decisão UNÂNIME) CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO
FUNASA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OBRAS. IRREGULARIDADES. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONDUTA ÍMPROBA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MULTA CIVIL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (.) 3. A situação fática
exposta e comprovada nos autos afigura-se bastante para comprovar a prática, por parte do apelante, de atitudes ímprobas, na
medida em que esse não se desincumbiu, quando ainda ocupante do cargo de prefeito de Canindé, de apresentar
tempestivamente a Prestação de Contas Final do convênio nº 1028 - FUNASA, bem como por não ter tratado com o devido zelo de
parte das verbas liberadas para a execução do Sistema de Abastecimento de Água, obra essa que, como já se viu, não foi
concluída em sua totalidade. (...)" (TRF da 5ª Região, Segunda Turma, Processo APELREEX 200781000209470, APELREEX Apelação / Reexame Necessário - 7538, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros Dias, Fonte DJE - Data::04/02/2010 Página::54 Decisão UNÂNIME) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO.
PRELIMINARES. PRECLUSÃO. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARACI/BA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. VERBAS
DESTINADAS A ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI (COMBATE À DENGUE). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. (...) 4. Constitui ato de improbidade administrativa a conduta do ex-
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gestor municipal que deixou de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, ensejando sua condenação com fundamento no art. 11,
inciso VI, da Lei nº 8.429/92. 5. Agravo retido não conhecido. 6. Apelação parcialmente provida." (TRF da 1ª Região, Quarta
Turma, Processo AC 200633040020259, AC - APELAÇÃO CIVEL - 200633040020259, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
HILTON QUEIROZ, Fonte e-DJF1 DATA:03/03/2011 PAGINA:62).Nessa esteira, entende Francisco Octávio de Almeida Prado
que, o termo improbidade, por sua própria significação, pressupõe o elemento volitivo do agente. Não se poderia pensar em uma
conduta desonesta sem que ela fosse informada pelo dolo do agente. Nesse sentido.Probidade significa honradez, honestidade.
Improbidade é desonestidade, ausência de honradez. O termo que o constituinte se serviu para designar a categoria de ilícito que
se quis instituir tem carga significativamente acentuada, que interfere profundamente com o elemento subjetivo das condutas
configuradoras de improbidade administrativa. O elemento subjetivo é o vínculo psicológico, o nexo subjetivo que une o agente ao
resultado. A improbidade pressupõe, sempre, um desvio ético na conduta do agente, a transgressão consciente de um preceito de
observância obrigatória. Não deve, pois, existir ato de improbidade, ainda que de caráter omissivo, sem impulso subjetivo, sem
propósito de violação de um dever jurídico - dever este tomado na sua acepção mais ampla, compreendendo tanto a transgressão
direta à fórmula literal do preceito legal como a contrariedade velada, que importa desvio em relação aos fins legais ou
desatendimento aos motivos legalmente qualificados.A Constituição Federal, ao tratar da Administração Pública, implicitamente
delimitou o conceito de improbidade administrativa. De um lado estabelecendo uma relação entre ela e o princípio da moralidade;
de outro, indicando que, o ato de improbidade constitui conduta especialmente contrária ao Direito (sendo passível, inclusive, de
ação penal - CF, art. 37, §4º, "in fine"), de maneira a gerar, como consequências, a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §4º).É imperativa a verificação que, há um
aspecto subjetivo inafastável na composição do ato de improbidade administrativa. A demonstração de lesão ao erário ou de
conduta incompatível com os ditames administrativos, deve ser clara, a fim de que se subsuma a conduta do gestor à letra da lei
de combate à improbidade administrativa. Em outras palavras, para que um ato seja considerado ímprobo, precisa apresentar mais
do que a objetiva desconformidade com a lei.É necessário que o agente, ao praticá-lo, tenha apresentado o ânimo de violar a lei ou
assumido conscientemente o risco de fazê-lo (ato doloso); a intenção de desatender aos princípios norteadores da atividade
administrativa e; que tenha, enfim, praticado má-fé, especialmente repugnado pelo Direito. Nas lições de Celso Antônio Bandeira
de Mello (In: Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 34), violar um princípio é muito mais grave que
transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório,
mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível e
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.No caso em comento, é certo que a conduta do ex-prefeito municipal,
tipificada nos arts. 10, XII, e 11, VI, da lei 8.429/92, denota clara violação ao dever de legalidade, o que associado à omissão
injustificada e perene da prestação de contas de repasses de verbas, configura o elemento subjetivo necessário à configuração do
ato de improbidade.Destaca-se que o Requerido tinha plena ciência do seu dever de prestar contas, e que mesmo após ter sido
notificado a prestá-la, quedou-se inerte, não anuindo com seu ônus constitucional de gestor público. Por outro lado, a omissão do
Requerido põe em discussão a licitude da destinação das verbas, que deveriam ter sido aplicadas na área da educação; essas que
remontam a quantia de R$ 19.196,80 (dezenove mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos).Ademais, a falta da
publicidade dos atos administrativos, torna impossível a aferição da retidão na aplicação da verba pública; entendendo este juízo
que, repercute em prejuízo ao Erário a ausência de publicidade da utilização dos valores recebidos, ou até mesmo, se foram
utilizados em prol do interesse público ou para atender interesses e transações escusas, em detrimento da educação no
município.Nesse sentido, é cediço que, em face de o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, descrito no
art. 37 da Carta Política de 1988 e, somado ao princípio da moralidade, inserido no mesmo dispositivo legal, vivemos uma nova
fase na forma de controle e transparência na utilização dos bens e valores públicos, eis que os vencimentos de todos os
servidores, inclusive deste magistrado, encontra-se exposto na internet para conhecimento de todos, efetivando controle
administrativo mais eficaz da comunidade; pois não vivemos mais no tempo em que dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem
perceber que era subtraída, em tenebrosas transações.Analisando a conduta do réu e a extensa fundamentação trazida, é possível
verificar que o mesmo atentou contra vários princípios da administração pública, bem como causou prejuízo ao erário ao dar
destinação desconhecida à verba que, deveria ter sido aplicada na área da educação, fatos estes que caracterizam ato de
improbidade, tal como descrito nos arts. 10, XII, e 11, II, IV e VI, da Lei 8.429/92, entendendo correto o enquadramento a
capitulação aposta pelo órgão ministerial.Em face do exposto, com fundamento no art. 12, II e III da Lei nº. 8.429/92; CONDENO o
demandado FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ, às sanções de multa civil no valor de R$ 19.196,80 (dezenove mil
cento e noventa e seis reais e oitenta centavos); a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos; perda da função
pública; ressarcimento desta entidade no valor de R$ 19.196,80 (dezenove mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos),
bem como proibição de contratar ou receber benefícios fiscais ou creditícios do Poder Público, no prazo de cinco anos.Por cautela,
vislumbrando ainda este Juízo, necessidade de resguardar os meios de satisfação da tutela aqui conferida ou o resultado prático
equivalente, este o faz a luz do poder geral de cautela, tomando algumas providências de natureza cautelar.Segundo
entendimento doutrinário, o poder geral de cautela consiste na possibilidade de o magistrado, no caso específico, conceder tutela
cautelar de ofício. Essa possibilidade encontra guarida no mandamento do art. 798 do Código de Processo Civil, in verbis: Além
dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas
provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito
da outra lesão grave e de difícil reparação.No caso em tela, observa-se que a superveniência de decreto condenatório em desfavor
do Requerido, associada ao fato de que o Requerido mudou seu domicílio a desconhecimento desse juízo, conforme certificado
em outras demandas, se furtando às novas intimações e citações de outras demandas da mesma natureza, inclusive criminal;
torna temerária a aplicação efetiva das medidas sancionatórias acima impostas, bem como coloca em discussão a boa-fé do
demandado.Portanto, considerando a possibilidade de o Requerido estar dilapidando o seu patrimônio, o que obstacularizaria a
reparação do dano perpetrado em desfavor do erário, é medida imperativa a indisponibilidade dos bens deste, bem como o
bloqueio dos ativos das contas bancárias de titularidade do Requerido.A decretação de indisponibilidade de bens é cabível no
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exercício do poder geral de cautela, sobre o qual dispõe o art. 798 do Código de Processo Civil, como forma de resguardar a
pretensão dos autores de ação da ação coletiva, no caso de procedência do pedido, garantindo, assim, a utilidade e finalidade do
processo de conhecimento.Presente, portanto, a verossimilhança das alegações que se configura pela presença de indícios que
tornem plausível a existência do dever de indenizar o erário.O fundado receio de dano, por sua vez, caracterizado pela presença
de elementos concretos que permitam antever dificuldades em obter a reparação do dano reconhecido na ação de conhecimento,
seja em relação à situação financeira da parte Demandada, seja em decorrência da prática de atos que indiquem intuito de dissipar
bens penhoráveis, frustrando a expectativa do titular do crédito.O impedimento deve se limitar à impossibilidade de alienar o bem,
sem que com isso os autores obtenham a satisfação imediata do seu direito, ficando a medida adstrita ao necessário para
salvaguardar a utilidade do provimento final, mesmo que somente venha a ser efetivado, por completo, na fase executiva do feito.
A determinação não tem o condão, portanto, de transferir para o demandante o exercício das demais prerrogativas inerentes ao
direito de propriedade, sob pena de se desnaturar o provimento cautelar, que se caracteriza pela provisoriedade e
instrumentalidade. Nesse sentido a jurisprudência:MEDIDA CAUTELAR - INDISPONIBILIDADE DE BENS - GARANTIA INDENIZAÇÃO - ATO ILÍCITO. - O receio de dano apto a ensejar o deferimento da cautelar, conforme exige o art. 798, do CPC,
deve ser fundado, pelo que deve ser analisado em cima de fatos objetivamente glosados, sempre dentro de um juízo de
probabilidade, na medida em que a tutela acautelatória não visa salvaguardar temores subjetivos da parte, ainda que remotamente
possíveis de ocorrer, pois o fato remotamente possível de acontecer não tem força bastante para justificar restrições ao livre
exercício de direitos de quem quer que seja. Restando julgados procedentes os pedidos indenizatórios e estando ausente a efetiva
comprovação de existência de outros bens a garantir o cumprimento da decisão proferida, se justifica a concessão de medida
liminar tornando indisponíveis os bens encontrados. (TAMG - Apelação Cível nº 448.022-8 (Em conexão com a Apelação Cível n.
460.922-7) - 4a Câmara Civil - Rel. Juiz Nilo Nívio Lacerda - j. 03.11.2004).Agravo De Instrumento. Ação ordinária para devolução
de valor indevido, cumulada com indenização por danos morais. Medida cautelar de decretação de indisponibilidade de bens.
Possibilidade. Havendo a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, é possível a decretação de indisponibilidade de
bem do réu até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida, como forma de prevenir o pagamento de valores devidos no caso
de procedência da ação. Agravo Desprovido." (Agravo de Instrumento Nº 70003491149, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Cacildo De Andrade Xavier, Julgado Em 27/02/2002).No que tange ainda ao poder geral de cautela do magistrado,
é cediço que reza o art. 798 do Código de Processo Civil que, poderá o juiz determinar medidas assecuratórias que julgar
adequadas, quando houver fundado receio de uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de
difícil reparação. Portanto, é possível o ajuizamento de ação cautelar inominada, a fim de obter os mesmos efeitos do arresto, com
base no poder geral de cautela do magistrado. Nesse sentido:É admissível cautelar inominada, de indisponibilidade de bens, para
garantir a eficácia de ação monitória lastreada em cheque prescrito (STJ - 3ª T., Resp 714.675, Min. Gomes de Barros, j. 25.9.06,
DJU 9.10.06).É cabível medica cautelar de indisponibilidade de bens, para prevenir futura indenização por ato ilícito; e, no caso de
bens imóveis, é possível a averbação da medida no registro de imóveis (RSTJ 59/339).É admissível o ajuizamento de ação
cautelar inominada, com os mesmos fundamentos do arresto, em face do poder geral de cautela estabelecido no art. 798 do CPC,
para fins de assegurar a eficácia de futura decisão em ação de indenização proposta pelo autor, caso lhe seja favorável. Na
hipótese, existe óbice à concessão desse procedimento específico - arresto - em razão da dívida não ser considerada líquida e
certa (art. 814 do CPC), pois ainda em trâmite a outra demanda proposta contra o requerido (STJ - 5ª T., Resp 753.788, Min. Felix
Fischer, j. 4.10.05, DJU 14.11.05).Em face do exposto, DECRETO a indisponibilidade provisória dos bens integrantes do
patrimônio do Demandado, bem como DETERMINO o bloqueio dos ativos encontrados nas contas bancárias de sua titularidade,
medidas essas que serão efetivadas na proporção suficiente à satisfação do crédito certificado ao Requerente.1) Expeça-se, com
urgência, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itinga do Maranhão, Açailândia e Imperatriz, todas do Estado
do Maranhão, bem como aos Cartórios de Belém e Altamira, ambos no Estado do Pará.2) Determino o bloqueio de todas as contas
bancárias pertencentes ao Requerido, via Bacenjud, limitadas ao valor da condenação.3) Cumpridas as determinações, intimem-se
o réu com as cautelas e advertências de estilo.4) Oficie-se ao DETRAN dos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins,
determinando o bloqueio de todos os veículos pertencentes ao demandado, encaminhando com para este Juízo, da efetividade ou
não da medida.Assim sendo, resolvo o mérito, com encerramento da atividade cognitiva exauriente deste Juízo, nos termos do art.
269, I do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta sentença, em razão do que dispõe o art. 20 da Lei nº.
8.429/92; determino que seja oficiado a Justiça Eleitoral para registro da suspensão dos direitos políticos do condenado e ao
Estado do Maranhão, dando-se ciência desta sentença, informando o período de proibição de contratar e receber benefícios, ou
incentivos fiscais e creditícios, do Poder Público, fixado por este Juízo, bem como a perda da função pública.O sucumbente arcará
com custas processuais, conforme dispõe o art. 20 do Código de Processo Civil.Os valores objeto de condenação serão
atualizados monetariamente a partir da citação, pelo índice INPC-IBGE.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de
2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000343-09.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: K.K AUTO POSTO LTDA
Advogados: FRANCISCO BARBOSA BANDEIRA ( OAB 3397 )
Réus: BANCO BRADESCO S/A
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, proposta por K. K AUTO
POSTO LTDA em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados, sob alegação, em síntese, de que firmou com o
Requerido contrato de financiamento para aquisição de veículo marca Volvo, ano 2001/2001, placa MVS-1778, pelo valor de R$
121.638,51 (cento e vinte e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), contemplando o referido
instrumento contratual taxa efetiva e juros mensais de 02% ano mês e 26,82% ao ano, o que demonstra capitalização de juros
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composta, além de ilegal cobrança de taxa de abertura de crédito.Segue aduzindo que propõe demanda com a finalidade de
revisar os encargos lançados por serem abusivos, ilegais e extorsivos, visando, desta forma, rever os valores cobrados
mensalmente no contrato, bem como a devida retificação dos mesmos aos parâmetros legais. Outrossim, requer a consignação
em pagamento dos valores que julga incontroversos, pleiteando, ainda, concessão de medida liminar para que se abstenha a
Requerida de negativar o nome do Autor, enquanto pendente solução da lide.Negada antecipação de tutela à fl. 30.Contestação às
fls. 33/87, oportunidade em que a defesa do Requerido, alega, preliminarmente, as teses de inépcia da inicial e falta de interesse
de agir e, no mérito, refuta os termos da inicial, aduzindo para a celebração de contrato de alienação fiduciária, em circunstância
de equilíbrio contratual, sem qualquer abuso de poder econômico; o que afasta as teses de lesão e onerosidade excessiva ao
contratante. Ademais, assevera pela inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e pela utilização de juros remuneratórios,
em simetria às taxas médias praticadas no mercado, requerendo, assim, a improcedência da demanda.Vieram os autos conclusos
para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do
Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.Portanto, presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim
uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Nesse sentido, analisando detidamente os autos, observa este
Juízo que, a questão controvertida posta em litígio é unicamente de direito, inexistindo questão fática que demande produção de
prova em audiência; pois a demanda gira em torno da verificação do cometimento de ato de ato ilícito perpetrado no bojo de
relação consumerista.Ab initio, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, afasto a preliminar arguida, eis que presente
na demanda o litígio, com pretensão resistida objetivamente razoável ao caso objeto da demanda, engendrado ao Autor, interesse
material na solução do conflito; eis que a parte alega que tem sofrido encargos financeiros excessivos, em decorrência de relação
contratual firmada juntamente à Demandada.Outrossim, em relação à preliminar de inépcia da inicial, também não merece
prosperar, eis que a pretensão do autor dispensa a individualização de cláusula contratual, tão logo o pleito revisional deduzido
fazer referência à incidência de taxas que incidem no contrato como um todo, e não especificamente em uma relação pontual no
âmbito do vínculo contratual estabelecido.Antes do confronto do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício,
nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Trata-se de demanda
de natureza consumerista. Nesse sentido, é salutar o diagnóstico de que, o § 2º do art. 3º do CDC é claro ao sujeitar as instituições
financeiras como fornecedor de serviços e como consumidores, os tomadores desses serviços e produtos. Textualmente: Serviço é
toda atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.De forma específica, fica evidente que a pessoa física
usuária dos serviços bancários, encontra-se na cadeia da relação de consumo e, por consequência, está ao abrigo do CDC.
Ocorrendo prestação de serviços bancários, onde figurem, de um lado, na qualidade de fornecedor determinada entidade
financeira e, de outro, na qualidade de consumidor, uma pessoa física, que contrate objetivando uma destinação final, parece
evidente que essa relação jurídica se caracterizará como relação de consumo, conforme entendimento predominante nos
Tribunais.O professor José Geraldo Brito Filomeno discorre sobre o tema:E, efetivamente, fala o § 2º do art. 3º do Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor em 'serviço' como sendo 'qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista'. [...]
Resta evidenciado, por outro lado, que as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na prestação de serviços
aos seus clientes (por exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos etc.), quer na
concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços. Aliás, o
Código fala expressamente em atividadede natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, aqui se incluindo igualmente os
planos de previdência privada em geral, além dos seguros propriamente ditos, de saúde etc. Diante dessas ponderações, por
conseguinte, e conforme a síntese elaborada por Nelson Nery Jr., caracterizam-se os serviços bancários como relações de
consumo em decorrência de quatro circunstâncias, a saber: a) por serem remunerados; b) por serem oferecidos de modo amplo e
geral, despersonalizado; c) por serrem vulneráveis os tomadores de tais serviços, na nomenclatura própria do CDC; d) pela
habitualidade e profissionalismo na sua prestação.Por cautela, a fim de melhor distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do
consumidor em Juízo, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei nº. 8.078/90, eis que vislumbro presente a
hipossuficiência do Autor, bem como a verossimilhança das alegações descritas na inicial, instruída com os documentos de fls.
24/28.Sobre a relação contratual entre as partes, é cediço que, socializando o entendimento de propriedade, ao contrato se
estende o princípio da função social. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior, na obra O Contrato e Sua Função Social. Rio de
Janeiro: Forense, 2003, p. 43, citando o professor Paulo Nalin, afirma que a função social do contrato em nível intrínseco é visto
como "relação jurídica entre as partes negociais, impondo-se o respeito à lealdade negocial e à boa-fé objetiva, buscando-se uma
equivalência material entre os contratantes". Nesse sentido, reza o art. 421 do Código Civil brasileiro, o qual se aplica, ao caso em
testilha, subsidiariamente.Portanto, a relação contratual deverá compreender os deveres jurídicos gerais e os de cunho patrimonial,
bem como os deveres anexos ou colaterais do contrato. Por conseguinte, devem-se respeitar os deveres de informação,
confidencialidade, assistência, lealdade, eticidade, moralidade, probidade, entre outros.Nesse prisma, o contrato é um negócio
jurídico por meio dos quais as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam
os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.Assim sendo, com base na boa-fé
objetiva e nos deveres anexos, a interpretação dos negócios jurídicos situam-se, então, na fixação do conteúdo da declaração de
vontade, elemento mais importante na fixação do negócio, do que o próprio negócio em si mesmo concretizado. Neste sentido nos
ensina Sílvio de Salvo Venosa:Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução,
os princípios da probidade e boa-fé. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág.
421).No caso em análise, restou comprovado que o Requerido firmou contrato de alienação fiduciária com a Requerida,
modalidade de negócio jurídico, pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor,
ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel; consubstanciada na hipótese dos autos, à aquisição de veículo automotor
no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com incidência de taxa de juros anuais na base de 26.82%; o que representa a
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assunção de dívida equivalente à R$ 182.457,76 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e setenta e seis
centavos), o que julga ser excessivamente onerosa.Não obstante, traz aos autos contrato de financiamento para aquisição de bens
com taxa prefixada (fls. 25/26), no qual há descrição pormenorizada dos valores referentes à tarifa de abertura de crédito, nota
promissória, taxa efetiva de juros mensais e anuais, descrição da garantia principal, demonstrativo de parcelas, dentre outras
especificidades atinentes ao contrato; tendo o negócio jurídico se consolidado com a anuência das partes, conforme aposição de
assinaturas no instrumento contratual, portanto, através do exercício da autonomia de vontade dos contratantes, ou seja,
consentimento de ambos os contratantes.Nesse sentido, pelo princípio do consensualismo, conforme nos ensina Nelson
Rosenvald, salvo nos contratos que exigem forma, como substância do fato - o acordo de duas ou mais vontades é bastante para o
aperfeiçoamento do negócio jurídico bilateral. O consentimento é pressuposto da existência do negócio, na medida em que sem
ele não há suporte fático para que o ato ingresse no mundo jurídico. (Código Civil Comentado. Doutrina e jurisprudência. 4. ed. rev.
e atual. - Barueri, SP: Manole: 2010).Outrossim, verifico que a taxa de juros prefixada na relação jurídica estabelecida entre as
partes, apesar de dissoar dos parâmetros dos juros legais, de 1% ao mês, não representa violação à norma, uma vez que, por não
se submeteram à lei da usura, gozam as instituições financeiras de maior liberalidade quanto à fixação de juros em contratos de
índole financeira; devendo, no entanto, obedecer às taxas médias de juros aplicados no mercado, sob pena de desequilíbrio na
relação econômica e oneração excessiva ao consumidor.Ademais, as tarifas de abertura de crédito (TAC), por não estar encartada
nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças
legítimas; sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que
podem ser consideradas ilegais e abusivas; do que considero lícita a cobrança de R$ 500,00 (quinhentos reais), justaposta no caso
em apreço. Nesse sentido:Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente e adendos de contratação de mútuo. Embargos
julgados improcedentes. Pretensão à reforma. Lei de Usura <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto22626-33> e anatocismo. Descabimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito. Prova pericial inútil.
Instituição financeira que não se submete à limitação de juros da Lei de Usura <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/leide-usura-decreto-22626-33>. Matéria pacificada. Capitalização mensal de juros ínsita ao contrato bancário. Aplicação do § 1º
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04> do art. 28 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04>
da Lei 10.931 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04>/04. Recurso improvido. (TJ/SP: Proc: APL
687030820088260000; Relator(a): Erson T. Oliveira; Julgamento: 29/02/2012; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado;
Publicação:05/03/2012).AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). CARACTERIZAÇÃO
DA MORA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto.2. "As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê TEC), por não
estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas,
consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do
agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas" (REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 16/11/2011).3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ: AgRg no
REsp 1078412 /RS Agravo Regimental no Recurso Especial 2008/0161229-7; Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143); Órgão
Julgador T4 - quarta turma; Data do Julgamento 04/12/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2013).AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126 DO
STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, DEU-LHE, NESSA PARTE,
PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média
de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração de abusividade da pactuação. 2. "É inadmissível recurso especial,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ). 3. Agravo regimental parcialmente provido
para restabelecer a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes. (STJ: AgRg no REsp 1256894 / SC AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL; 2011/0128970-5 Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) Órgão Julgador T4 QUARTA TURMA Data do Julgamento 16/10/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 29/10/2012).Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça editou súmula nº 382, no sentido de que, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade, o que permite concluir que a incidência de taxa superior a 12% ao ano, não traduz presunção, sequer relativa,
de lesão ao contratante, posto que, necessária a demonstração incontroversa de oneração abusiva ao consumidor e
enriquecimento sem causa da instituição bancária, o que não vislumbro no caso em testilha; pois não reputo extorsiva, abusiva ou
ilícita, apesar de elevada, a cobrança de juros de 02% ao mês e 26,82% ao ano, no âmbito de relação contratual de natureza
financeira, eis que foi celebrado com o consentimento do Autor.Destarte, para que vigore a limitação da taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado, é necessária, em cada caso, a demonstração de abusividade da pactuação; não
justificando sua redução pela simples alegação de inconformismo do Requerente, desamparada por amostras de desequilíbrio na
relação econômico-financeira entabuada, ou de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico firmado entre as
partes.Ademais, a teor da Súmula n°. 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, o que importa aclarar que a circunstância de lesão ao consumidor há de ser
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cabalmente demonstrada, não sendo admissível declaração de abusividade pautada em presunção de prejuízo ao
consumidor.Ainda nesse esteio, o Superior Tribunal Federal, através da Súmula nº 596, estabelece que as disposições do Decreto
nº. 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional, o que impende concluir que é possível a utilização de taxa de
juros superior ao legalmente concebível, desde que, em compasso às nuances de mercado.Por outro lado, antevejo que o
instrumento contratual objeto da demanda, atende aos pressupostos erigidos pela Resolução n° 3.518 do Banco Central do Brasil;
que atendendo às proposições do Conselho Monetário Nacional, consolidou normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras nacionais, o que desautoriza revisão contratual pautada em cobrança a qual não
reputo ser abusiva, eis que consoantes às especificações constantes do instrumento do contrato e condizente com as bases
tarifárias utilizadas no mercado.Assevera-se ainda, o fato de que a possibilidade de revisão contratual não pode servir como forma
de desoneração indiscriminada de obrigação preteritamente estabelecida, sob pena de infringência à norma da pacta sunt
servanda e da vinculação ao instrumento do contrato; o que, se não aferido a par de parâmetros rígidos de legalidade, servirá a
interesses escusos daqueles que se utilizam da demanda revisional como via de se furtar ao cumprimento de encargo contratual
assumido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na exordial, por não vislumbrar circunstância de
onerosidade excessiva ao consumidor, do que considero legítima a cobrança de juros e encargos financeiros; em conformidade
aos erigidos no instrumento contratual e em pleno compasso aos ditames legais aplicáveis à espécie, motivo pelo qual declaro
válido o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Por fim, julgo extinta a demanda com resolução de mérito, nos
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil brasileiro.Condeno o Requerente a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da causa, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC. Esta sentença serve
como mandado.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito
Resp: 161224
Processo nº 0000352-34.2011.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - MA
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e dano moral movida por
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA, já qualificado nos autos, em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), sob
alegação, em síntese de que, no dia 24/02/2010, funcionários da empresa Requerida vistoriaram o medidor de energia da casa do
Requerente e constataram a existência de um desvio que impedia a medição do consumo de energia de forma correta, ocasião em
que os técnicos normalizaram o defeito na unidade consumidora.Segue aduzindo que, para a surpresa do Autor, dias depois
chegara em sua residência uma fatura no valor de R$ 2.277,46 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis
centavos), este referente à diferença de consumo não contabilizada no medidor em virtude do problema técnico detectado, quando
na realidade seu consumo médio reputava um dispêndio mensal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).Nesse sentido pleiteou
fosse o débito declarado inexistente por não corresponder à realidade dos fatos, a concessão de tutela antecipada a fim de que
seu consumo de energia fosse restabelecido bem como indenização por danos morais em virtude da situação vexatória a que fora
submetida.Decisão concedente antecipação de tutela às fls. 24/25.Contestação às fls. 30/40, oportunidade em que a empresa
Requerida sustentou ter realizado inspeção no medidor de energia do Requerente dentro dos padrões de legalidade, ocasião em
que fora constatada a existência de irregularidade. Segue afirmando que a cobrança é devida e legítima uma vez que referente à
diferença do consumo de energia não computado em virtude da existência da aludida irregularidade, razão pela qual refuta todos
os termos perquiridos no bojo da inicial e pugna pela improcedência da demanda. Com a peça contestatória vieram documentos de
fls. 41/51.Audiência Preliminar à fl. 61, ocasião em que não manifestaram as partes intenção em fazer acordo.Vieram os autos
conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que este
juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da
demanda.Trata-se de demanda consumerista. Nesse espeque, é salutar o diagnóstico de que os arts. 2° e 3º do CDC é claro ao
sujeitar as concessionárias de serviços públicos como fornecedores de serviços e como consumidores, os tomadores desses
serviços. Nessa linha preceitua a lei 8.099/95:Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.Por cautela, a fim de melhor
distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do consumidor em Juízo, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei nº.
8.078/90, eis que vislumbro presente a hipossuficiência do Autor, bem como a verossimilhança das alegações descritas na inicial,
instruída com os documentos de fls. 17/22, corroboradas na audiência preliminar.Hodiernamente, o fornecimento de energia
elétrica, sem dúvidas, é considerado como serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade, na forma do art.
22, parágrafo único, do CDC: "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais
contínuos".Antônio Herman de Vasconcellos Benjamim afiança que "O Código não disse o que entendia por serviços essenciais.
Essencialidade, pelo menos neste ponto, há que ser interpretada em seu sentido vulgar, significando todo serviço público
indispensável à vida em comunidade, ou melhor, em uma sociedade de consumo. Incluem-se aí não só os serviços públicos stricto
sensu (os de polícia, os de proteção, os de saúde), mas ainda os serviços de utilidade pública (os de transporte coletivo, os de
energia elétrica, os de gás, os de telefone, os de correios) (...)"Cumpre registrar que a Portaria nº 03/1999, da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água, energia elétrica e telefonia. O art.
6º, X, do CDC consigna que é direito básico do consumidor "[...] a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral"; e
ao dispor sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, estabelece: "Toda concessão ou permissão pressupõe a
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prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários", afirmando no § 1º o conceito de serviço adequado como
sendo "[...] o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas."A Lei de Concessões e Permissões públicas, por sua vez, sobre a aplicabilidade do CDC,
no tocante aos direitos dos usuários, entabua: "art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, são
direitos e obrigações dos usuários: 1. receber serviço adequado; [...]".É cediço que, envolvendo relação de consumo, os princípios
contratuais clássicos são mitigados e temperados pelo princípio da onerosidade excessiva e pela teoria da lesão. Se existe uma
desvantagem exagerada, fica caracterizada para o consumidor uma lesão. A lesão é vício do negócio jurídico bastando para a sua
configuração o fato superveniente arrimado ao fato da onerosidade excessiva, concretizando assim a lesão ao direito do
consumidor (art. 6º, V, do CDC). No magistério de Pereira, o instituto da lesão continua presente na proteção à parte contratual
mais fraca, "[...] Com acerto, o fato de o fornecedor efetuar o desligamento de energia elétrica do consumidor inadimplente
ocasiona uma lesão ao direito do consumidor, dificultando o direito de acesso à justiça, para discussão do débito indevido,
consolidando em vantagem manifesta excessiva para o fornecedor (autotutela).Com efeito, a doutrina assevera que o princípio da
continuidade do serviço público previsto no CDC não é absoluto e sim relativo, ou seja: admite-se que algumas causas como caso
fortuito, força maior e necessidade de se fazer manutenção, possam interromper o serviço público essencial sem a consequência
de gerar indenização ao usuário do serviço.O CDC, contudo, veda a prática do constrangimento na cobrança de dívidas,
determinando que o consumidor não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça e nem exposto a ridículo,
pela cobrança de dívida. Consagra o art. 42 do CDC: "Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". A Lei do Consumidor repudiou a cobrança vexatória
a tal ponto de tipifi car como criminosa a conduta que expõe o consumidor a constrangimento em razão de dívida. Estabelece o art.
71 do CDC:Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas
incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira
com seu trabalho, descanso ou lazer:Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.Vale transcrever as lições de Gama
(1999, p. 92) a respeito do conceito de constrangimento: "Ao nosso ver, o constrangimento de que fala o CDC é aquela imposição
de situações que venham a atormentar o devedor, fazendo com que as agruras da cobrança que sofra se transformem em
condenação adicional ou acessória."Todavia, o diploma consumerista nacional é taxativo ao afirma que: "Não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do
usuário, considerado o interesse da coletividade".Nesse mesmo sentido, a Portaria nº 466, de 12 de novembro de 1997, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, atual Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece diversas
situações em que o concessionário poderá suspender o fornecimento de energia elétrica, com destaque para o inciso I do art.76
"[...] por atraso no pagamento da conta após o decurso de 15 (quinze) dias de seu vencimento mediante prévia comunicação do
consumidor."No caso em apreço vislumbro que a interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora do Autor se
pautou não no inadimplemento de débito relativo ao consumo mensal de energia, o qual denoto dos autos ser de baixa monta, mas
sim de um débito imputado unilateralmente pela Requerida tendo em vista a constatação de uma irregularidade no medidor de
consumo da residência do Requerente.Ademais, cumpre destacar que inexiste nos autos prova da instauração de procedimento
administrativo realizado sobre o crivo do contraditório, cuja conclusão se pautasse na responsabilização do consumidor pela
ocorrência da irregularidade referida.Não obstante, inclinou-se a Demandada em unilateralmente apurar a suposta diferença de
energia não computada pelo relógio da unidade consumidora do Autor, e a imputar a ele, de uma só vez, o débito apurado, o qual
consta ser de R$ 2.277,46 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), prática que se mostra um tanto
quanto abusiva e em pleno descompasso ao erigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.Outrossim, ilegal fora a interrupção do
fornecimento de energia pautada em dívida relativa à apuração de irregularidade na unidade consumidora eis que afigurada em ato
que visa compelir o usuário a pagar débito apurado individualmente. Outro não tem sido o entendimento das cortes
brasileiras:ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA. 1. Os serviços
públicos podem ser próprios e gerais, sem possibilidade de identificação dos destinatários. São financiados pelos tributos e
prestados pelo próprio Estado, tais como segurança pública, saúde, educação, etc. Podem ser também impróprios e individuais,
com destinatários determinados ou determináveis. Neste caso, têm uso específico e mensurável, tais como os serviços de
telefone, água e energia elétrica. 2. Os serviços públicos impróprios podem ser prestados por órgãos da administração pública
indireta ou, modernamente, por delegação, como previsto na CF (art. 175). São regulados pela Lei 8.987/95, que dispõe sobre a
concessão e permissão dos serviços públicos. 3. Os serviços prestados por concessionárias são remunerados por tarifa, sendo
facultativa a sua utilização, que é regida pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta, remuneração do serviço público próprio. 4. Os
serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa, porque prestados por concessionárias do serviço, podem sofrer interrupção
quando há inadimplência, como previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. Exige-se, entretanto, que a interrupção seja antecedida
por aviso, existindo na Lei 9.427/97, que criou a ANEEL, idêntica previsão. 5. A continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento,
quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito (arts. 42 e 71 do CDC,
em interpretação conjunta). 6. Hipótese em que não há respaldo legal para a suspensão do serviço, pois tem por objetivo compelir
o usuário a pagar diferença de consumo apurada unilateralmente pela Cia. de Energia. 7. Recurso especial provido. (STJ: REsp.
914828/RS). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. CORTE NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO
DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO. 1. A violação ou negativa de vigência à Resolução, Portaria ou Instrução Normativa não enseja a
utilização da via especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes: AGA 505.598/SP, DJ de 1.7.2004;
RESP 612.724/RS, DJ de 30.6.2004. 2. A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida
relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada a partir de débito pretérito, em face da essencialidade do serviço, posto
bem indispensável à vida. Entendimento assentado pela Primeira Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no
AgRg no AG 633.173/RS. 3. É que resta cediço que a "suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando
se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a
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débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor. Precedente: (AgRg no Ag nº 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05. REsp
772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006). (AgRg no Ag 955505 / RS Rel.Ministro LUIZ FUX.T1 PRIMEIRA TURMA J em. 02/10/2008 ).Repisa-se o fato de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é
permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta
quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto
no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.Em idêntica direção, decidiu o Tribunal de Justiça Catarinense, em reexame de
sentença de Ação de Mandado de Segurança, pela confirmação da sentença a quo, fundamentando que se "[...] houver débito, a
cobrança deverá ser feita pela via própria. O que não pode é o usuário ser coagido a pagar o que julga razoavelmente não dever
sob o teor de ver interrompido o fornecimento de energia elétrica bem indispensável na vida humana".Diante disso, repelida deve
ser a conduta da empresa Requerida que, no bojo de uma relação consumerista, apurou um débito de forma unilateral, imputou-o
ao consumidor e interrompeu o fornecimento de um serviço essencial fora das hipóteses admissíveis pelo ordenamento. Nesse
sentido, patente se amolda a conduta da Ré à ocorrência de dano ao Requerente a ensejar responsabilização na esfera
cívelNesse tocante, o dano moral ou extrapatrimonial, esse é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais
da vítima. O dano moral é mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina Sílvio de
Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao
nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo
nosso).Sob o prisma dos direitos fundamentais, nasceram os direitos de personalíssimos de terceira geração que visam assegurar
um mínimo de dignidade ao homem: direito à integridade física, ao próprio corpo, ao nome, à privacidade, à vida íntima no
casamento, à imagem, reputação, etc. é impossível enumerar exaustivamente todos os direitos da personalidade; sendo que, a
violação de qualquer um deles, gera ao infrator o dever de indenizar.Nessas premissas, será dano moral aquele prejuízo que
provem de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto
comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido.Não obstante, do ponto de vista
estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A condenação em
dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75). Por isso, a razão
da indenização do dono moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação de dano moral
pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional, frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos da
personalidade.Contudo, os danos morais devem ser fixados não apenas com caráter didático, mais também com caráter
compensatório e retributivo, com finalidade de coibir reincidência do causador dano, com fundamento no princípio da razoabilidade
e proporcionalidade.Todas as teorias e adjetivações da responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia de
qualificação do risco, ou seja, o que importa é a essência da atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes,
quando a prova da culpa é um fardo pesado para a vítima, nos ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por
dispensá-la (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 21).No que tange à circunstância de interrupção
no fornecimento de energia elétrica, os tribunais nacionais têm se inclinado no sentido de compreender abusivo o corte de energia
pautada em dívida de consumo pretérita, apuradas de forma unilateral pela empresa concessionária de energia, ensejando
indenização por dano causado ao consumidor, senão vejamos:RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. A hipótese é de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão da cobrança
indevida de energia elétrica diante do erro de leitura do medidor instalado na residência da autora. Relação de Consumo.
Aplicação do art. 14 do CDC. Perícia técnica que constatou erro na leitura do medidor eletromecânico referentes aos meses de
julho, agosto e setembro de 2006. Refaturamento das contas dos meses reclamados pela média de consumo nos doze meses
anteriores a julho de 2006.- Existência do dano moral. Indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor que espelha a
jurisprudência desta corte. (TJRJ. 7ª.. Ap Civ. 2008.001.11844.).APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR - Aplicação do código de defesa do consumidor - responsabilidade objetiva do
fornecedor - Refaturamento das contas e cobrança de multa que foram parceladas nas contas da autora - inversão do ônus da
prova deferida pelo juiz a quo - A ré não se desincumbiu de provar que o relógio medidor estava irregular - Manutenção da
sentença que determinou a repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas pela autora - Artigo 42, parágrafo
único do cdc - Prestação de serviço defeituoso nos moldes do art. 22 do código de defesa do consumidor - dever de indenizar
responsabilidade objetiva - Dano e nexo causal comprovados - Dano moral - configuração - montante no valor de R$ 1.200,00
arbitrado pelo juiz a quo que se mostra justo para compor o gravame à honra subjetiva da requerente, eis que atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - negativa de seguimento ao recurso, com fulcro no caput do art. 557 do CPC,
diante da manifesta improcedência. (Proc. 2008.001.43679 - Apelação - 1ª Ementa - TJRJ (Des. Mário Guimarães Neto Julgamento: 29/10/2008 - Décima Segunda Câmara Cível).Portanto, entendo configurado o dano moral, em decorrência da
conduta lesiva da empresa Ré, que de forma ilegítima interrompera o fornecimento de energia elétrica ao Requerente, colocando-o
em uma situação desconfortável e constrangedora, haja vista ter sido compelido a pagar um débito apurado de forma ilegal bem
como de ter ficado sem energia em sua residência, denotando má prestação de serviço e prejuízo ao consumidorQuanto ao pedido
de repetição de indébito, é cediço que, nos termos do art. 42 da lei 8.099/95 "o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável."Antevejo que nos presentes autos, não fez prova o Autor de ter adimplido o débito referente
à contabilização do consumo de energia não computado por seu medidor de energia, circunstância em que deixo de condenar a
Requerida à repetição do indébito.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial,
CONDENANDO a empresa Ré COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), a pagar ao Autor RAIMUNDO RIBEIRO
LIMA, o valor de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais. Declaro, ainda,
inexistente o débito no valor de 2.277,46 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) que figura nos
registros da Requerida em nome do Autor. Ademais, deixo de condenar a Requerida à repetição do indébito, tendo em vista o fato
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de não ter o Autor feito prova do pagamento do débito cobrado indevidamente, nos moldes do § único do art. 42 do CDC.Condeno
a Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da condenação, conforme
preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, para o requerido
efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do art. 475-J do
Código de Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da
intimação da sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês a
partir da citação.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do Maranhão
(MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000375-43.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
Autor: TERRAMATA LTDA
Réus: DAMITO DA CONCEÇAO ARAUJO
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por TERRAMATA LTDA,
contra ato de suposta ilegalidade praticado por DAMITO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, autoridade tida como coatora, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO, todos qualificados nos autos, alegando, em
síntese que, foi desrespeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a publicação do edital e a realização do ato impugnado,
descrito no art, 21, § 2º da Lei nº. 8.666/93, violando direito líquido e certo do Impetrante de participar de certame licitatório.Alega
ainda que, não há no edital indicação do valor da obra, bem como modelo de detalhamento dos itens que compõem o DBI e
encargos sociais, além da exigência de certidão simplificada da Junta Comercial do Estado e ausência de detalhamento da obra;
requerendo ao final a suspensão do procedimento licitatório nº. 022/2012.O Impetrante instruiu o presente writ com cópia do edital,
contrato social, procurações, cópia do Diário Oficial do Estado.A autoridade coatora prestou informações às fls. 64/78,
oportunidade em que sustentou ter o procedimento licitatório observado todas as exigências previstas pela lei 8.666/93, tendo sido
o edital de licitação previamente publicado em mídia oficial além de adequadamente instruído com todas as peças necessárias à
validade do procedimento tais como o objeto da licitação em descrição clara e sucinta, a indicação do valor global da obra,
orçamento sintético, cronograma físico-financeiro, orçamento analítico, memória de cálculo e memorial descritivo. Outrossim,
alegou não fazer o edital exigência de apresentação de certidão simplificada emitida pela Junta Comercial. Com as informações
vieram documentos de fls. 70/158. Interposto Agravo de Instrumento à fls. 160/177.Decisão às 178/181, julgando procedente
recurso de Agravo de Instrumento e determinando a suspensão do procedimento licitatório.Parecer ministerial às fls. 183/184,
manifestando-se pela denegação da ordem de segurança pleiteada à vista da inexistência de ato de ilegalidade perpetrado no bojo
de procedimento licitatório.Despacho à fl. 187, chamando o feito à ordem e determinando a intimação da pessoa jurídica de direito
público municipal para, querendo, intervir no feito.Manifestação do ente municipal às fls. 192/197, oportunidade em que foram
ratificadas as informações prestadas pela autoridade coatora.Parecer ministerial á fl. 203-v, ratificando o manifesto de fls.
183/184.Vieram os autos conclusos para decisão.Eis a síntese necessária. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é
cediço que o mandado de segurança é a ação constitucional, de natureza civil, com rito sumário e especial, colocado à disposição
de qualquer pessoa, física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de
direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade.O mandado de segurança tem
como finalidade a invalidação de atos de autoridade ou a supressão de efeitos de omissões administrativas, capazes de lesar
direito líquido e certo, individuais ou coletivos.Nesse sentido, a doutrina elenca quatro requisitos para o cabimento do mandado de
segurança: I) ação comissiva ou omissiva da autoridade pública ou agente particular que atua por delegação no exercício da
função pública, II) ilegalidade ou abuso de poder, III) lesão ou ameaça a direito e IV) proteção ao direito líquido e certo; não
amparado por habeas corpus ou habeas data.No que tange ao direito líquido e certo, na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, p. 25); ou seja, é o alto grau de
plausibilidade, comprovado de plano.Assim sendo, entende este Juízo que, a complexidade dos fatos e do direito invocado, não
afasta as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, desde que incontroversos. O writ só é afastado pela complexidade
processual, ou seja, com a necessidade de elucidar fatos através da instrução probatória, eis que no remédio constitucional a
plausibilidade de o direito alegado deve ser comprovada de plano, através de prova pré-constituída.No caso em testilha, alegou a
Impetrante violação ao art. 21, § 2º, II, b da Lei nº. 8.666/93, no que se refere à inobservância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias,
entre a publicação do edital e a realização do ato administrativo impugnado. Portanto, o presente writ tem motivação na etapa
externa da licitação, no que tange a divulgação do procedimento licitatório, descrevendo desrespeito ao princípio constitucional da
publicidade.Quanto à publicidade do instrumento convocatório, é cediço que a validade da licitação depende da divulgação de sua
existência, e indevida divulgação do instrumento convocatório constitui restrição à participação dos interessados. O edital é o
documento fundamental da licitação e, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo.17. ed., São
Paulo: Malheiros, 2004. p. 536):(...) no Direito brasileiro habitualmente designa-se por edital de licitação tanto o ato através do qual
se realiza a publicidade do certame (...), quanto aquele consubstanciado no documento que fixa as condições em que se efetivará
o certame.Nesse sentido, quando ocorre omissão de informação relevante, ou quando não é observado prazo previamente
estipulado na norma, fica comprometida a faculdade de participação dos interessados e de fiscalização dos atos da administração.
Citando Marçal Justen Filho (Op. cit., p. 313):(...) a publicidade desempenha duas funções. Permite o amplo acesso dos
interessados ao certame. Refere-se, nesse aspecto, à universalidade da participação no processo licitatório. Depois, a publicidade
propicia a verificação da regularidade dos atos praticados. Parte-se do pressuposto de que as pessoas tanto mais se preocuparão
em seguir a lei e a moral quanto maior for a possibilidade de fiscalização de sua conduta.Contemplando o regramento afeto a
publicidade e estipulação dos prazos condizentes à cada etapa do procedimento licitatório, a lei 8.666/93, estabelece: Art. 21. Os
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avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>.I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>.II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>.III - em jornal diário de grande
circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de
outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>.§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das
propostas ou da realização do evento será: I - quarenta e cinco dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>.a)
concurso;
(Incluída
pela
Lei
nº
8.883,
de
1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de
empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>II - trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;
(Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>b) tomada de preços, quando a licitação
for
do
tipo
"melhor
técnica"
ou
"técnica
e
preço";
(Incluída
pela
Lei
nº
8.883,
de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na
alínea
"b"
do
inciso
anterior,
ou
leilão;
(Redação
dada
pela
Lei
nº
8.883,
de
1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>IV - cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm>. (Lei nº. 8.666/93 - grifo nosso).Portanto, a norma acima descrita, encerra os
procedimentos destinados à divulgação da licitação, que visa garantir aos interessados prazos adequados à confecção de suas
propostas. A publicação deverá conter um resumo das principais características do edital e da licitação, o que foi observado pela
Administração Pública, eis que o aviso publicado descreve todo conteúdo necessário para o procedimento licitatório. Ressalte-se
ainda que, o Impetrante tomou conhecimento do edital, pois juntou aos autos o referido instrumento convocatório, vinculando ao
edital e seus anexos.Com efeito, denoto que a administração municipal, atentando às exigências da norma, promoveu a publicação
do edital de licitação n°. 022/2012, através do diário oficial do estado e do jornal "Pequeno", periódico de grande circulação na
capital maranhense e nas adjacências desta municipalidade. A esse respeito, destaco que o legislador infraconstitucional, ao
estabelecer comando de publicidade aos atos licitatórios, o fez com o intuito de democratizar o procedimento, e não de criar
entraves à sua fruição, razão pela qual, a exigência de publicação em jornal local encontra mitigação na expressão, "se houver",
abrangida pela norma.Nesse tocante, e a despeito da existência de circulação de jornal no município de Itinga do Maranhão,
verifico que o ente público municipal foi diligente no sentido de promover a publicação do edital do certame no diário oficial do
Estado (fls. 156/157) e no jornal "Pequeno" (fls. 158), suprindo a exigência de publicação em jornal local, ante a inexistência de
periódico no plano fático. Ainda nesse sentido, verifico que a publicização do procedimento logrou êxito, sobretudo se considerado
a juntada, pelo próprio Impetrante, da página do diário oficial do Estado, em que se divulga a realização da licitação promovida
pelo ente municipal. Ademais, alega o Impetrante que a Administração Pública Municipal, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, não observou o prazo mínimo para publicação de o Edital nº. 022/2012.Porém, analisando detidamente
os documentos que instruíram os autos, sobretudo o edital do procedimento licitatório de fls. 108/116, observa este Juízo que a
modalidade de licitação objeto da demanda é tomada de preços, sendo que o tipo de licitação é menor preço; motivo pelo qual não
assiste razão ao Impetrante. Vale ressaltar que, a Lei Geral de Licitações, no seu art. 45 descreve os tipos de licitações, ou seja,
menor preço, melhor técnica, técnica e preço e a de maior lance ou oferta.A norma acima descrita (art. 21, § 2º, II e III) revela que
o prazo mínimo entre a publicação e o recebimento das propostas ou realização do evento é de trinta dias na toma de preços, se o
tipo da licitação for melhor técnica ou técnica e preço. Portanto, por interpretação lógica, quando na tomada de preços versar o tipo
de licitação, menor preço, conforme descreve o edital, este prazo será de 15 (quinze) dias, nos termo do art. 21, § 2º, III da Lei nº.
8.666/93.Logo, este Juízo não vislumbra violação ao princípio Constitucional da Publicidade dos Atos Administrativos, em face da
publicação ter observado o prazo legal de 15 (quinze) dias, descrito na Lei Geral de Licitações (art. 21, § 2º, III); razão pela qual
ausente a ilegalidade perpetrada no bojo do certame promovido pela administração municipal.Quanto à alegação de suposta
irregularidade da exigência de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, vislumbro que o Impetrante não tem interesse
de agir, visto que possui registro na Junta exigida, pois pertencente a este Estado. Portanto, a alegação de prejudicialidade da
exigência de certidão da Junta Comercial do Estado, em nada viola direito líquido e certo do Impetrante; cabendo, aquele que se
encontra em situação de desigualdade supostamente existente, alegar tal fato. Não obstante, verifico que, malgrado a falta de
interesse de agir do Impetrado, o instrumento convocatório do certame em apreço, em nenhum momento trouxe a exigência da
apresentação de certidão simplificada da junta comercial do Estado do Maranhão, como requisito indispensável à participação no
procedimento, o que torna descabida as alegações do Impetrante, tendo o mesmo se valido de fundamentação insólita à busca da
suspensão do procedimento. Outrossim, quanto à alegação de que não há no edital indicação do valor da obra, bem como modelo
de detalhamento dos itens que compõem o DBI e encargos sociais, além da ausência de detalhamento da obra, observa este
Juízo que não merece respaldo, eis que conforme projeto básico da execução da obra contido no Anexo II do edital da licitação,
juntado às fls. 118/154, é factível a observância de descritivo de identificação e localização geográfica do projeto, diagnóstico,
apoio institucional, avaliação dos benefícios sociais do empreendimento, especificações técnicas da obra, prazo de execução, bem
como planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro da obra, tudo dentro dos padrões de legalidade, contemplando,
portanto, a indicação do valor global da obra, seus encargos sociais e detalhamento dos itens que compõe o DBI.Por fim, ressalte-
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se ainda que, o regime de empreitada por preço unitário tem lugar nos casos em que não for possível definir com exatidão as
quantidades demandáveis ao longo da execução do contrato, razão pela qual a citada alegação do Impetrante exige dilação
probatória, o qual deve ser utilizado o instrumento processual adequado.Em face do exposto, DENEGO a segurança pleiteada,
ante a inobservância de ilegalidade perpetrada no bojo de procedimento licitatório, e extingo o procedimento sem resolução de
mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os
quais arbitro em 20% sob o valor da causa, nos termos do art. 20, §3° do CPC.Intimem-se as partes.Notifique-se o Ministério
Público do Estado.Esta sentença serve como mandado.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000375-77.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: SUELEN GONÇALVES BIRINO ( OAB 8544 )
Réus: ADIEL PEREIRA SANTIAGO
SENTENÇAVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar proposta pelo BANCO BRADESCO S/A,
em face de ADIEL PEREIRA SANTIAGO, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 4º, do Decreto-lei nº. 911/69,
objetivando compeli-lo a entregar o veículo descrito nos autos que foi alienado fiduciariamente, ou seu equivalente em dinheiro,
sob as penas da lei.Auto de busca e apreensão de veículo automotor à fl. 26.O réu, devidamente citado, purgou a mora às fls.
27/30, oportunidade em depositou a quantia apontada pelo banco Requerido como sendo o valor do débito do contrato.Decisão às
fls. 33 determinando a restituição do bem apreendido ao Requerido, tendo em vista a quitação integral do contrato de alienação
fiduciária.Mandado e Auto de Restituição às fl. 34 e 34.Manifestação da Requerida às fls. 44/45, juntada atualização do débito e
requerendo o pagamento da diferença não adimplida.Requerimento de expedição de Alvará à fl. 48.Eis o que importava relatar.
DECIDO.Quanto ao julgamento antecipado da lide, é cediço que reza o art. 330, II, do Código de Processo Civil que, o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, o que vislumbro da
hipótese dos autos.Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder,
não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Ab initio, antes do
confronto do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram
nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Sem digressões jurídicas desnecessárias, a ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de alienação fiduciária, se destina à satisfação de inadimplemento perpetrado no bojo de relação contratual
de índole financeira, motivo pelo qual se pleiteia a restituição do bem como forma de quitação de débito existente. As provas
indispensáveis à propositura da demanda são o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que deverá
ser emitida por um Cartório de Títulos e Documentos e conter, a juízo do autor, a assinatura do devedor fiduciante, mediante prova
de seu real recebimento, o que vislumbro da hipótese dos autos.Nesse sentido, deferida a medida liminar em desfavor do
possuidor do bem móvel, será facultado ao devedor a possibilidade de contestar a demanda, arguindo as matérias que achar de
fato e de direito, ou, ainda, reconhecer a existência do débito e quitá-lo em sua integralidade, circunstância em que terá o direito à
restituição do bem apreendido, livre de qualquer ônus, nos termos do art. 3°, §2° do decreto lei n° 911/69.In casu, vislumbro que
efetuada a apreensão do veículo automotor de propriedade do Requerido, diligenciou o Réu a quitar a integralidade do contrato de
alienação fiduciária, o que fez conforme apontamento das parcelas vencidas e vincendas constantes da exordial, como se
vislumbra da guia de pagamento de fl. 32, culminando com a restituição do veículo à fl. 35. Ademais, antevejo que não merece
respaldo o requerimento de fls. 44/45, vez que o débito referente às parcelas vencidas e vincendas do contrato já foram quitadas,
consoante valor indicado pela própria Requerida, razão pela qual carece de interesse de agir o pleito de busca por diferença
atinente a valor atualizado do débito, sobretudo por não ter a Demandada juntado aos autos, quando oportuno, valor atualizado do
débito, não podendo agora fazê-lo.Face ao exposto, e com fundamento no artigo 3º, §2°, do Decreto-Lei n°. 911/69, JULGO
EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II do CPC. Outrossim, determino que a Requerida, no
prazo de 48 horas, promova a baixa do gravame referente ao contrato de alienação n°. 2696364, bem como promova a
transferência de propriedade do veículo automotor objeto do contrato, em favor do Requerente.Consoante requerimento de fl. 48,
determino a expedição de Alvará em favor da Requerente.Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos do §3º, do artigo 20, do Código de Processo
Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligencie-se.Itinga do Maranhão/MA, 14 de março de 2013.ALEXANDRE ANTÔNIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000459-15.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ODORICO FELIZANDO DE ALMEIDA
Advogados: LETACIO VARGAS LEITE ( OAB 9532A )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE, promovida por ODORICO
FELIZARDO DE ALMEIDA em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que faz jus à
percepção de pensão por morte tendo em vista o falecimento de sua esposa em 12 de outubro de 1983, a qual, à época do óbito,
preenchia os requisitos para a percepção da aposentaria rural, motivo pela qual, pleiteia a percepção da aludida pensão na
condição de dependente da de cujus.Deferida a Assistência Judiciária Gratuita à fl. 14.Suspenso o curso do processo à fl.
18.Retomado o curso do processo à fl. 32.Contestação às fls. 41/47, oportunidade em que o Requerido, por intermédio de seu
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procurador autárquico, alegou, preliminarmente, carência da ação por de falta de interesse de agir, ante a ausência de
requerimento administrativa do benefício vindicado. Não houve manifestação quanto ao mérito da demanda.Certificado à fl. 49, o
decurso do prazo para a Réplica do Autor, sem que houvesse manifestação.Audiência Preliminar à fl. 53, sem que houvesse
conciliação, oportunidade em que a defesa do Requerente refutou os termos da peça contestatória, pugnando pela procedência da
ação nos termos da prefacial.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Sem digressões
jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência.Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz
assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Ab
initio, é de se destacar que este juízo vislumbra questão de ordem pública a macular a pretensão do autor, in casu, prescrição do
próprio fundo de direito alegado, o que pode ser reconhecido de ofício, independente de manifestação das partes.Sem maiores
ilações sobre o tema, a pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado, para atender às
contingências sociais decorrentes da perda da fonte de subsistência daqueles que dependiam economicamente do falecido. Para a
percepção não é exigido tempo mínimo de contribuição, sendo suficiente a prova da qualidade de segurado do falecido e da
condição de dependente do requerente do benefício, observando-se a regra da prescrição quinquenal.Compulsando os autos,
observo que a cônjuge do Requerente faleceu em 12 de outubro de 1983, conforme certidão de óbito (fl. 10), tendo o Autor
ingressado com a demanda somente em 28 de julho de 2010, ou seja, 27 anos após a verificação do óbito. Não houve
requerimento pela via administrativa, nem tampouco justificativa plausível para o ingresso tardio da demanda.Nesse tocante, não
se deve olvidar que a mera verificação da condição de segurado do de cujus, associada à circunstância de dependente daquele
que pleiteia o benefício, não se mostram suficientes à concessão de pensão, sobretudo pelo fato da necessária observância de
prazo razoável entre a verificação do óbito e do requerimento da benesse previdenciária. Do contrário, estar-se-ia protraindo
indefinidamente no tempo, a possibilidade de se fazer valer de um direito, o que não é razoável e não encontra guarida no
ordenamento jurídico, a menos que abrangida pela regra da imprescritibilidade, o que não se coaduna com hipótese autos,
mormente entendimento recente e então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, entendo que se a ação
visando a concessão do benefício previdenciário foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos (Decreto
20.910/32), a pretensão do Requerente deverá ser afastada, ressaltando-se que não há causa de interrupção da prescrição, ante a
ausência de pedido administrativo junto ao IPSEMG.É que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nas ações
propostas visando ao reconhecimento do direito à pensão por morte, decorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do
benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, em relação a qual não há a renovação do marco inicial
para ajuizamento da ação. Nesse sentido:PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO.
Tratando-se a ação visando à instituição de pensão por morte de servidor público, transcorridos mais de 5 (cinco) anos do óbito do
instituidor, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Agravo regimental desprovido.(STJ: AgRg no REsp 1332952 / MGAgravo
Regimental No Recurso Especial, Relator: Ministro Ari Pargendler, Órgão Julgador: T1 - primeira turma, data do julgamento:
26/02/2013, data da publicação: DJe 07/03/2013). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. 1. No presente feito, objetiva o autor o reconhecimento de pensão por morte deixada por sua esposa. O
Tribunal de origem, ao analisar a demanda, consignou que 'observa-se que o Apelante ajuizou a presente ação somente em
04/10/2005, ou seja, depois de transcorridos 20 anos do óbito de sua esposa, ocorrido em 23.11.1985' (fl. 218). 2. A interposição
do Recurso Especial pelo dissídio jurisprudencial exige que o recorrente proceda ao devido cotejo analítico entre o acórdão
impugnado e os paradigmas colacionados, conforme o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255,
§ 1º, 'a', e § 2º, do RI/STJ. No caso dos autos, o autor descuidou-se da referida exigência legal. 3. A jurisprudência do STJ
consolidou-se no sentido de que, nas ações propostas visando ao reconhecimento do direito à pensão por morte, decorridos mais
de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. Precedentes:
AgRg no REsp 850950/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 28.10.2008; REsp n.613.201/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2005. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag nº 1.344.169/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe de 28.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso de pretensão de recebimento de pensão por morte, transcorridos mais de cinco anos
do óbito do instituidor do benefício, deve ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, não se evidenciando qualquer
relação de trato sucessivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp nº 66.703/RS, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJe de 08.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE
DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Nos casos em que se pleiteia a pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no Ag 1354366/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 18.04.2011; AgRg nos EDcl no AgRg no REsp
1194002/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 04.04.2011 e REsp 1191933/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
29.11.2010. 2. O pedido administrativo fora postulado apenas em 2007, quando já prescrito o próprio fundo de direito, e por essa
razão não pode ser computado como termo a quo para a contagem do prazo prescricional. 3. Agravos regimentais não providos
(AgRg no REsp nº 1.269.726/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 23.04.2012).Outrossim, não há como prosperar a pretensão
do Autor, eis que o decurso tempo fulminou o seu interesse de agir, sobretudo pelo fato de ter quedado-se inerte por longos 27
(vinte e sete) anos, não havendo como resguardar esse órgão jurisdicionado o benefício a que fazia jus por ocasião da morte de
sua consorte.Por todo exposto, reconheço a prescrição do próprio fundo de direito da pretensão do Autor e DECLARO EXTINTA a
demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, arquivemse com baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de 2012.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de direito Resp: 161224
Processo nº 0000460-97.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO
Advogados: LETACIO VARGAS LEITE ( OAB 9532A )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE, promovida por MARIA
DA CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que faz jus à percepção de
pensão por morte tendo em vista o falecimento de seu cônjuge em 07 de dezembro de 1998, requerendo, por conseguinte,
benefício na condição de dependente do de cujus.Deferida a Assistência Judiciária Gratuita à fl. 17.Contestação às fls. 34/37,
oportunidade em que o Requerido, por intermédio de seu procurador autárquico, alegou, preliminarmente, a prescrição ou
decadência do direito da Autora. No mérito, alegou que a Requerente não se enquadra nas hipóteses autorizadoras à percepção
do benefício, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.Certificado à fl. 46, o decurso do prazo para a Réplica do Autora,
sem que houvesse manifestação.Audiência Preliminar à fl. 51, sem que houvesse conciliação, oportunidade em que as partes
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Sem
digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do Código de Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente
do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência.Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é
dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT
782/302).Ab initio, é de se destacar que este juízo vislumbra questão de ordem pública a macular a pretensão do autor, in casu,
prescrição do próprio fundo de direito alegado, o que pode ser reconhecido de ofício, independente de manifestação das
partes.Sem maiores ilações sobre o tema, a pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado,
para atender às contingências sociais decorrentes da perda da fonte de subsistência daqueles que dependiam economicamente do
falecido. Para a percepção não é exigido tempo mínimo de contribuição, sendo suficiente a prova da qualidade de segurado do
falecido e da condição de dependente do requerente do benefício, observando-se a regra da prescrição quinquenal.Compulsando
os autos, observo que a cônjuge do Requerente faleceu em 07 de dezembro de 1998, conforme certidão de óbito (fl. 13), tendo a
Autora ingressado com a demanda somente em 28 de julho de 2010, ou seja, 12 anos após a verificação do óbito. Não houve
requerimento pela via administrativa, nem tampouco justificativa plausível para o ingresso tardio da demanda.Nesse tocante, não
se deve olvidar que a mera verificação da condição de segurado do de cujus, associada à circunstância de dependente daquele
que pleiteia o benefício, não se mostram suficientes à concessão de pensão, sobretudo pelo fato da necessária observância de
prazo razoável entre a verificação do óbito e do requerimento da benesse previdenciária. Do contrário, estar-se-ia protraindo
indefinidamente no tempo, a possibilidade de se fazer valer de um direito, o que não é razoável e não encontra guarida no
ordenamento jurídico, a menos que abrangida pela regra da imprescritibilidade, o que não se coaduna com hipótese autos,
mormente entendimento recente e então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, entendo que se a ação
visando a concessão do benefício previdenciário foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos (Decreto
20.910/32), a pretensão do Requerente deverá ser afastada, ressaltando-se que não há causa de interrupção da prescrição, ante a
ausência de pedido administrativo junto ao IPSEMG.É que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nas ações
propostas visando ao reconhecimento do direito à pensão por morte, decorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do
benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, em relação a qual não há a renovação do marco inicial
para ajuizamento da ação. Nesse sentido:PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO.
Tratando-se a ação visando à instituição de pensão por morte de servidor público, transcorridos mais de 5 (cinco) anos do óbito do
instituidor, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Agravo regimental desprovido.(STJ: AgRg no REsp 1332952 / MGAgravo
Regimental No Recurso Especial, Relator: Ministro Ari Pargendler, Órgão Julgador: T1 - primeira turma, data do julgamento:
26/02/2013, data da publicação: DJe 07/03/2013). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. 1. No presente feito, objetiva o autor o reconhecimento de pensão por morte deixada por sua esposa. O
Tribunal de origem, ao analisar a demanda, consignou que 'observa-se que o Apelante ajuizou a presente ação somente em
04/10/2005, ou seja, depois de transcorridos 20 anos do óbito de sua esposa, ocorrido em 23.11.1985' (fl. 218). 2. A interposição
do Recurso Especial pelo dissídio jurisprudencial exige que o recorrente proceda ao devido cotejo analítico entre o acórdão
impugnado e os paradigmas colacionados, conforme o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255,
§ 1º, 'a', e § 2º, do RI/STJ. No caso dos autos, o autor descuidou-se da referida exigência legal. 3. A jurisprudência do STJ
consolidou-se no sentido de que, nas ações propostas visando ao reconhecimento do direito à pensão por morte, decorridos mais
de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. Precedentes:
AgRg no REsp 850950/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 28.10.2008; REsp n.613.201/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2005. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag nº 1.344.169/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe de 28.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso de pretensão de recebimento de pensão por morte, transcorridos mais de cinco anos
do óbito do instituidor do benefício, deve ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, não se evidenciando qualquer
relação de trato sucessivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp nº 66.703/RS, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJe de 08.05.2012).ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE
DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Nos casos em que se pleiteia a pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no Ag 1354366/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 18.04.2011; AgRg nos EDcl no AgRg no REsp
1194002/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 04.04.2011 e REsp 1191933/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
29.11.2010. 2. O pedido administrativo fora postulado apenas em 2007, quando já prescrito o próprio fundo de direito, e por essa
razão não pode ser computado como termo a quo para a contagem do prazo prescricional. 3. Agravos regimentais não providos
(AgRg no REsp nº 1.269.726/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 23.04.2012).Outrossim, não há como prosperar a pretensão
da Demandante, eis que o decurso tempo fulminou o seu interesse de agir, sobretudo pelo fato de ter quedado-se inerte por longos
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12 (doze) anos, não havendo como resguardar esse órgão jurisdicionado o benefício a que fazia jus por ocasião da morte de seu
consorte.Por todo exposto, reconheço a prescrição do próprio fundo de direito da pretensão do Autor e DECLARO EXTINTA a
demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, arquivemse com baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itinga do Maranhão/MA, 13 de março de 2012.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE
MESQUITAJuiz de direito Resp: 161224
Processo nº 0000485-42.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO
Autor: Processo em Segredo de Justiça
Advogados: RAFAEL CASTRO DE LIMA ( OAB 10913 )
Réus: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO, proposta por JOSÉ RIBAMAR DA SILVA,
intencionando o registro do óbito de seu filho, fora do prazo legal estabelecido, o nacional ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA,
falecido na data de 02 de fevereiro de 2010. Alega o Requerente que era desconhecedor da existência de prazo legal para a
realização do assento do óbito, razão pela qual não procedera com a obrigação legal estatuída no art. 79 da lei 6.015/73,
requerendo, por conseguinte, suprimento jurisdicional para esse fim.Com a inicial vieram documentos de declaração de óbito do
falecido e termo de entrega do cadáver.Parecer ministerial à fl. 12, requerendo a juntada de documentos pessoais do falecido bem
como do original de declaração de óbito.Juntada de documento original de declaração de óbito às fls. 17/18.Parecer ministerial à fl.
19, manifestando-se pelo deferimento imediato do pedido ante a comprovação do óbito por meios idôneos.Eis o que importava
relatar. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que a lei de Registros Públicos estabelece que na
impossibilidade de ser feito o registro do óbito dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro
motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. A referida
legislação ainda prevê que são obrigados a fazer declaração de óbitos: 1°) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos,
hóspedes, agregados e fâmulos.A teor de uma interpretação sistemática do art. 50 da LRP, nos casos de impossibilidade da
lavratura do óbito dentro do prazo de 24 horas da ocorrência do falecimento, a lei recomenda urgência no registro junto ao cartório
competente, que deve ser feito dentro de 15 (quinze) dias, prazo ampliado para três meses para lugares distantes mais de 30 km
da sede do cartório. No caso em testilha verifico que, conforme documentação anexada à demanda, o filho do Autor faleceu em 02
de fevereiro de 2010, ou seja, há mais de três anos, o que extrapola os limites temporais estabelecidos, inclusive para as hipóteses
de registro fora do prazo inicialmente concebido pela norma, 15 dias ou 90 dias. Outrossim, denoto que o alongado decurso do
prazo não servirá de óbice à pretensão do Autor, eis que facultado ao julgador a concessão de suprimento judicial para a
realização de assento de óbito fora dos prazos legais.Ademais, pondera-se que a intenção do legislador ao exigir autorização
judicial para os casos de registro de óbito tardio, foi de conceder maior segurança jurídica à lavratura do óbito, visto que de sua
concretização decorrem inúmeros efeitos patrimoniais, dentre eles, o termo a quo para a percepção de benefícios previdenciários
em favor dos herdeiros do falecido, alem de representar requisito indispensável à sucessão patrimonial do de cujus,
instrumentalizada com abertura do procedimento de inventário ou arrolamento de bens.Com efeito, verifico dos autos a existência
de provas idôneas à verificação do óbito do filho do Autor, consubstanciadas na declaração de óbito devidamente subscrita por
médico competente (fl. 08), em que consta a qualificação completa do falecido, a data do óbito e a motivação de sua ocorrência, o
que foi corroborado pelo termo de entrega de cadáver efetuado pelo núcleo regional de medicina legal do município de Imperatriz
(Ma) (fl. 09); documentos suficientes à comprovação do falecimento, razão pela qual considero dispensável maiores dilações
probatórias a esse respeito.Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido aposto na exordial, determinando o registro do
óbito do nacional ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA no cartório de registro civil desta comarca, devendo o óbito ser assentado no
livro competente e dele extraída certidão em favor dos herdeiros do de cujus. Por fim, extingo o processo com resolução de mérito
nos termos do art. 269, I, do CPC.Sem custas.Intime-se as partes.Notifique-se o Ministério Público do Estado.Oficie-se o cartório
de registro civil desta comarca acerca do teor da decisão.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO
JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000567-73.2012.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: BERNARDO CESAR SANTOS WERNZ e CRISLANE DOS SANTOS DA SILVA e CRISTIANE DOS SANTOS NEVES
QUEIROZ e IDERSON DIAS NUNES e MARCELO CORTEZ DA SILVA e RAILENE SOUSA SILVA e RAUL PIRES REGO
Advogados: CRISTHIANO ARLEI GUIMARÃES CAVALCANTE ( OAB 11516 )
Réus: ESTADO DO MARANHAO
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação ordinária movida por CRISLANE DOS SANTOS DA SILVA, BERNARDO CESAR
SANTOS WERNZ, CRISTIANE DOS SANTOS NEVES QUEIROZ, ÍDERSON DIAS NUNES, MARCELO CORTEZ DA SILVA,
RAILENE SOUSA SILVA e RAUL PIRES REGO, em face do ESTADO DO MARANHÃO, todos já qualificados nos autos, sob
alegação, em síntese, que são servidores públicos do poder judiciário do Estado do Maranhão e fazem jus a incorporação, em
seus vencimentos do percentual de 11,98%, decorrente de perda em razão de conversão da URV, ocorrida em março de 1994,
não tendo sido implementada quando da reorganização dos planos de cargos e vencimentos do judiciário estadual.Deferida
assistência judiciária gratuita à fl. 49.Contestação às fls. 52/69, oportunidade em que a procuradoria estadual, no uso de suas
atribuições legais, aduziu, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos
indispensáveis à propositura da demanda, aduzindo ainda, pelo reconhecimento da prescrição parcial do pleito de reajuste, em
consonância à súmula 85 do STJ. No mérito, alegou que a pretensão dos autores se equipara a busca por reajuste salarial, o que
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não compete ao judiciário, dependendo de edição de lei específica. Outrossim, aduziu que à época da conversão do plano
monetário, inexistia os cargos para os quais os autores foram nomeados, razão pela qual não teriam direito à incorporação
requerida.Réplica às fls. 71/97, oportunidade em que os Autores refutaram os termos da contestação, ratificando as alegações da
exordial, bem como pugnando pelo julgamento antecipado da lide.Vieram os autos conclusos para sentença.Eis o que importava
relatar. Decido.Quanto ao julgamento antecipado da lide, é cediço que reza o art. 330, II, do Código de Processo Civil que, o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, o que vislumbro da
hipótese dos autos.Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder,
não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Quanto à preliminar de
carência da ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, vislumbro não merecer respaldo, eis que
a despeito das alegações do Requerido, o ato normativo que fixa o dia de pagamento do servidor público do Poder Judiciário, é
documento prescindível ao reconhecimento do direito da incorporação do percentual defasado pela conversão da URV; afigurandose necessário, tão somente, quando da liquidação dos valores devidos aos servidores, ou seja, apenas por ocasião da execução
do comando jurisdicional. Portanto, afasto a preliminar arguida.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que este
juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da
demanda.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que com o lançamento do plano real, em 1º de julho de 1994, um
novo indexador foi edificado, a Unidade Real de Valor (URV). Nesse sentido, a partir de 1º de março do referido ano, a URV
uniformizou todos os reajustes de preços, câmbio e salários. Entrementes, o Banco Central fixava taxas de conversão da URV em
CR$, diárias, tendo por base a média de três índices diários de inflação.Nesse sentido, o legislativo nacional editou norma federal
direcionado à estipulação de regra de transição do padrão monetário, a Lei n°. 8.088/1994, responsável por estatuir programa de
estabilização econômica, asseverando pela instituição de unidade real de valor, como novo padrão de valor monetário e dando
outras providências dessa natureza.Nesse tocante a referida lei estabeleceu que o Banco Central do Brasil, até a emissão do Real,
fixará a paridade diária entre o Cruzeiro Real e a URV, tomando por base a perda do poder aquisitivo do Cruzeiro Real. Outrossim,
determinou que a perda de poder aquisitivo do Cruzeiro Real, em relação à URV, poderá ser usada como índice de correção
monetária, o que respalda a pretensão dos autores, principalmente se considerado que da transição adveio circunstância de
desvalorização aquisitiva, o que deverá ser recomposta tendo por base índice de conversão prefixado à época da percepção
salarial.Nesse condão, deve ser observada regra de prescrição quinquenal como parâmetro de fixação da incidência da
incorporação pleiteada, sempre considerando que por se tratar de prestação de trato sucessivo, o direito à reposição é renovado a
cada percepção salarial desincorporada da correção. O Superior Tribunal de Justiça editou súmula a esse respeito, a saber:
Súmula n°. 85 do STJ: nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.No caso em testilha, verifico que os autores são servidores públicos concursados do poder judiciário
estaduais, fazendo jus à percepção da defasagem, ocorrida por ocasião da conversão da unidade monetária do cruzeiro real para
o real; mormente o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o disposto na Lei Federal n.°
8.880/94 configura comando de observância compulsória pelos Estados e Municípios. Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PERDA SALARIAL COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os servidores
estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos
para a Unidade Real de Valor - URV, nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 2. O
acórdão recorrido asseverou que a conversão dos vencimentos em URV causou prejuízo aos servidores públicos estaduais, sendo
certo que a revisão desse posicionamento demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
Cumpre ressaltar ainda que o STJ possui a orientação de que não há falar em prescrição de fundo de direito nos casos em que se
pleiteia pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, visto que estão prescritas tão
somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 4. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no AREsp 249348 / CE, Relator: Herman Benjamin, Órgão julgador: T2 - segunda turma, Data do
julgamento: 06/12/2012 , data da publicação: 19/12/2012).Nesse esteio, o art. 22 da Lei 8.880/94 determina que os valores das
tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV em 1° de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, §1° da CF,
extensível aos servidores públicos de um modo geral.Ademais, o art. 39, §1° da CF, apesar de conferir aos Estados e Municípios
competência para a definição dos seus respectivos quadros administrativos e fixação dos vencimentos dos seus servidores, não
autoriza o descumprimento de lei geral de ordem pública que estabeleça as regras para a mudança do padrão monetário. Aliás,
nos termos do art. 22, inciso IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre o sistema nacional monetário. Sendo assim,
as Leis Federais n°. 8.880/94 e nº. 9.069/95, devem ser observadas por todos os entes federados.Outrossim, não merece
prosperar o argumento do Réu de que por terem sido os cargos dos Autores criados com a edição da Lei Estadual n°. 8.032/2003,
não poderia se falar em perda salarial, considerando que conversão monetária se deu em período precedente ao ingresso
daqueles no serviço público. Malgrado as alegações do Requerido, partilha esse juízo da compreensão de que, o ingresso no
serviço público, em data posterior à da conversão da moeda realizada; não tem o condão de afastar o direito à percepção das
diferenças salariais, vez que a redução remuneratória ocorrida emana seus efeitos para o futuro, projetando-se no tempo, até que
as diferenças sejam efetivamente incorporadas aos vencimentos dos servidores.Não obstante, verifico que defasagem da
conversão monetária não se deu em virtude da pessoa (servidor), mas, sim, do cargo, não se podendo admitir que o advento da
Lei nº. 8.032/2003, seja uma limitação temporal ao direito à percepção do percentual de 11,98%, ou, tampouco, que possível
reajuste remuneratório tenha promovido sua absorção, na medida em que mencionada norma não previu, expressamente, que a
partir de sua vigência, os servidores teriam suas remunerações (então defasadas), devidamente corrigidas para suprir a incorreção
da conversão em URV. Os precedentes do STJ não são em outro sentido, in verbis:PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
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ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. FUNDO DE DIREITO.
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA INDIVIDUALMENTE, EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMA. COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. (...) IV - Não afeta o direito
à recomposição salarial, o fato de o ingresso do servidor no serviço público ter ocorrido após o advento da Lei nº 8.880/94, tendo
em vista que não se trata de reajuste, aumento de remuneração ou concessão de vantagem pessoal. Precedentes do STF e do
STJ. V - "Os reajustes salariais determinados por leis supervenientes após à Lei n. 8.880/94, não tem o condão de corrigir
equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica
distinta, pelo que incabível a compensação ou qualquer limitação temporal". (STJ: Reps 1.234.982/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15.03.11, DJe de 22.03.11). Por outro lado, não merece respaldo a alegação
de que a Lei Estadual n°. 8.032/2003, foi responsável pela criação de novos cargos no âmbito do judiciário local, tendo sido
responsável, unicamente, por reestruturar a administração dos serviços auxiliares e instruir plano de cargos, carreiras e
vencimentos do poder judiciário maranhense. Nesse sentido, denoto que os cargos públicos exercidos pelos Autores sempre foram
ocupados e exercidos, mesmo que com outras denominações, mas com idênticas atribuições e responsabilidades. Portanto, a
circunstância de erro na conversão em URV, gerando a diferença correspondente ao percentual de 11,98%, se estende para além
da vigência da Lei n°. 8.032/2003.Quanto ao argumento de que a busca pela reposição inflacionária constitui disfarçado intento por
reajuste salarial, reputo alegação insólita. Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, a inclusão do índice de
11,98% como reposição inflacionária, constitui mera recomposição salarial, razão pela qual não há que se falar em afronta às
determinações da Súmula n°. 339 do STF, que veda ao Judiciário a promoção de aumento salarial de servidores públicos sob o
argumento da isonomia, o que só poderia se da mediante edição de norma. Assim se manifestou o Supremo Tribunal
Federal:Vencimentos. Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108637/lei-888094>/94. Conversão em URV. Incorporação do percentual de 11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar indeferida. Agravo
regimental improvido. A inclusão do índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores públicos, resultante da conversão de antiga
moeda em URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração, mas mera recomposição salarial. (STF: Processo: SL 308 CE
Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 02/03/2011, Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJe-063 divulg 01-04-2011
).Destarte, eventuais aumentos ou incorporações à remuneração dos servidores, posteriores à conversão da moeda, não podem
servir como mecanismo de compensação em relação às perdas decorrentes da URV, visto que por corresponderem a parcelas de
natureza jurídica diversas, se torna inadmissível o "contrapeso" entre elas. Assim:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV´S. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO. I - A
conversão de que trata o art. 22 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108637/lei-8880-94> da Lei nº 8.880
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108637/lei-8880-94>/94, quanto aos vencimentos e proventos dos servidores públicos que
têm
a
data
de
pagamento
estabelecida
em
conseqüência
do
art.
168
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988>,
da
Constituição
Federal
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-dobrasil-1988>, deve observar a data do efetivo pagamento. Interpretação sistêmica do conteúdo da Lei nº 8.880
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108637/lei-8880-94>/94, cuja Exposição de Motivos proclama a manutenção do poder
aquisitivo dos trabalhadores e servidores públicos. II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de
que eventuais reajustes concedidos por meio de legislação superveniente, não possuem o condão de corrigir o equívoco da
Administração quando da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica
distintas, que não podem ser compensadas. Precedentes. III - Agravo interno desprovido. (STJ: Processo: AgRg no REsp 906765
RS 2006/0265252-4, Relator(a): Ministro GILSON DIPP, Julgamento: 24/04/2007, Órgão Julgador: T5 - quinta turma, Publicação:
DJ 11/06/2007 p. 376).AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM URV.
REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Está pacificado no âmbito da e. Terceira Seção o entendimento
segundo o qual é impossível a compensação de diferenças salariais advindas da errônea conversão em URV com reajustes
concedidos por legislação estadual superveniente, por ostentarem natureza jurídica distintas. Aplicação da Súmula nº 168/STJ.
Agravo regimental desprovido. (STJ: Processo: AgRg nos EREsp 867201 RN 2007/0072991-0, Relator(a): Ministro FELIX
FISCHER, Julgamento: 26/06/2007 , Órgão Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Publicação: DJ 10.09.2007 p. 187).Com efeito, o
índice da URV a ser adotado como critério de reposição da perda decorrente da alteração da moeda, deve ser a válida para o dia
da percepção salarial, à época da conversão. De acordo com a jurisprudência do STJ, para os servidores cujos vencimentos são
pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do pagamento é que deve ser adotada para fins de conversão, não a do último dia
do mês. Nesse sentido, a segunda câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão editou súmula estabelecendo que,
a cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor (URV),
estende-se aos servidores estaduais de todos os Poderes, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública; desde que
tenham percebidos seus vencimentos e proventos antes do último dia do mês de referência, devendo os respectivos percentuais
ser apurados em liquidação de sentença, que levará em conta a data do efetivo pagamento, individualmente. Ademais, entendo
que a reposição das perdas inflacionárias decorrentes da conversão da URV, deverá incidir tão somente sob os vencimentos do
servidor, visto que as demais verbas associadas à remuneração, não absorvem a perda decorrente de erro na conversão do
padrão monetário, sobretudo pelo fato de serem fixadas em patamares taxativos, não atentando às diferenciações dos
vencimentos relativos a cada cargo.Em face de o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial e condeno o
ESTADO DO MARANHÃO a incorporar aos vencimentos das postulantes o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por
cento), bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, observada a regra da prescrição
quinquenal, devidamente acrescidos de juros e correção monetária. Outrossim, julgo extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do inciso I, do artigo 269 do CPC.O quantum indenizatório deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença
levando em conta a data de ingresso no serviço público de cada servidor, devendo ser monetariamente corrigido pelos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da intimação da sentença, até o seu efetivo
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pagamento, nos termos da redação dada pela Lei nº. 11.960/2009 ao art. 1°-F da Lei nº. 9.494/97.Deixo de condenar o Requerido
às custas processuais, consoante estabelece art. 12, I da lei estadual n°. 9.109/2009, que dispõe sobre custas e emolumentos e dá
outras providências.Condeno o Requerido a pagar honorários advocatícios na base de 15% sob do valor da causa, conforme art.
20, §3° do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do Maranhão
(MA), 13 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000639-31.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSÉ IVANILDO ALVES
Advogados: EDUARDO FABIO DE LIMA ( OAB 9077 )
Réus: BANCO VOLKSWAGEM S.A.
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação revisional de contrato c/c anulação de cláusulas ilegais, pedido de consignação e
pagamento dos valores incontroversos, manutenção de posse do veículo e antecipação de tutela, proposta por JOSÉ IVANILDO
ALVES em face do BANCO VOLKSWAGEM S/A, ambos já qualificados, sob alegação, em síntese, de que firmou com o Requerido
contrato de crédito direto ao consumidor, para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a
ser quitado em 60 (sessenta) parcelas, no valor mensal de R$ 780,05 (setecentos e oitenta reais e cinco centavos).Segue
aduzindo que não recebeu cópia do contrato celebrado, tendo avençado em sua celebração ainda que desconhecedor das
cláusulas lá contidas, o que lhe justificou na assunção de dívida com incidência de juros acima de 12% ao ano, capitalizados
mensalmente, requerendo, por conseguinte, consignação dos valores incontroversos da dívida e readequação das taxas de juros,
comissões e tarifas às legalmente aceitas pelo mercado.Emendada a inicial às fls. 34/37.Indeferida antecipação de tutela à fl.
39.Contestação às fls. 42/69, oportunidade em que a defesa do Requerido, alega, preliminarmente, as teses de inépcia da inicial e
carência da ação ante a impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, refuta os termos da inicial, aduzindo para a celebração de
contrato de arrendamento mercantil em circunstância de equilíbrio contratual, sem qualquer abuso de poder econômico, o que
afasta as teses de lesão e onerosidade excessiva ao consumidor. Ademais, indica outro valor como tendo sido o objeto do
contrato, a saber, R$ 29.344,40 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como pela
utilização de juros remuneratórios em simetria às taxas médias praticadas no mercado, requerendo, assim, a improcedência da
demanda.Réplica à contestação às fls. 95/109, tendo sido refutados os termos da contestação e ratificado as alegações da
prefacial.Interposto recurso de agravo de instrumento às fls. 110/128.Despacho às fls. 129/131, negando seguimento ao
recurso.Audiência preliminar à fl. 144, não tendo logrado êxito a conciliação, oportunidade em que as partes não manifestaram
interesse em produzir novas provas, bem como requereram o julgamento antecipado da lide.Vieram os autos conclusos para
sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que reza o art. 330 do Código de
Processo Civil que, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.Portanto, presentes as condições
que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Nesse sentido, analisando detidamente os autos, observa este Juízo
que, a questão controvertida posta em litígio é unicamente de direito, inexistindo questão fática que demande produção de prova
em audiência; pois a demanda gira em torno da verificação do cometimento de ato de ato ilícito perpetrado no bojo de relação
consumerista.Ab initio, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, afasto a preliminar arguida, eis que presente na
demanda o litígio, com pretensão resistida objetivamente razoável ao caso objeto da demanda, engendrado ao Autor, interesse
material na solução do conflito; eis que a parte alega que tem sofrido encargos financeiros excessivos em decorrência de relação
contratual firmada juntamente à Demandada.Outrossim, em relação à preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica
do pedido, também não merece prosperar, eis que a pretensão revisional do autor encontra amparo ou conformidade com o
ordenamento jurídico, tão logo patente a circunstância de "admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência
de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional" (STJ. REsp 254.417/MG, DJ de
02.02.2009).Antes do confronto do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes
nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.Trata-se de demanda de natureza consumerista.
Nesse sentido, é salutar o diagnóstico de que, o § 2º do art. 3º do CDC é claro ao sujeitar as instituições financeiras como
fornecedor de serviços e como consumidores, os tomadores desses serviços e produtos. Textualmente: Serviço é toda atividade
fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.De forma específica, fica evidente que a pessoa física usuária dos
serviços bancários, encontra-se na cadeia da relação de consumo e, por consequência, está ao abrigo do CDC. Ocorrendo
prestação de serviços bancários, onde figurem, de um lado, na qualidade de fornecedor determinada entidade financeira e, de
outro, na qualidade de consumidor, uma pessoa física, que contrate objetivando uma destinação final, parece evidente que essa
relação jurídica se caracterizará como relação de consumo, conforme entendimento predominante nos Tribunais.O professor José
Geraldo Brito Filomeno discorre sobre o tema:E, efetivamente, fala o § 2º do art. 3º do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
em 'serviço' como sendo 'qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista'. [...] Resta evidenciado, por
outro lado, que as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes (por
exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos etc.), quer na concessão de mútuos
ou financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços. Aliás, o Código fala
expressamente em atividadede natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, aqui se incluindo igualmente os planos de
previdência privada em geral, além dos seguros propriamente ditos, de saúde etc. Diante dessas ponderações, por conseguinte, e
conforme a síntese elaborada por Nelson Nery Jr., caracterizam-se os serviços bancários como relações de consumo em
decorrência de quatro circunstâncias, a saber: a) por serem remunerados; b) por serem oferecidos de modo amplo e geral,
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despersonalizado; c) por serrem vulneráveis os tomadores de tais serviços, na nomenclatura própria do CDC; d) pela habitualidade
e profissionalismo na sua prestação.Por cautela, a fim de melhor distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do consumidor em
Juízo, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei nº. 8.078/90, eis que vislumbro presente a hipossuficiência do
Autor, bem como a verossimilhança das alegações descritas na inicial, instruída com os documentos de fls. 24/28.Sobre a relação
contratual entre as partes, é cediço que, socializando o entendimento de propriedade, ao contrato se estende o princípio da função
social. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior, na obra O Contrato e Sua Função Social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 43,
citando o professor Paulo Nalin, afirma que a função social do contrato em nível intrínseco é visto como "relação jurídica entre as
partes negociais, impondo-se o respeito à lealdade negocial e à boa-fé objetiva, buscando-se uma equivalência material entre os
contratantes". Nesse sentido, reza o art. 421 do Código Civil brasileiro, o qual se aplica, ao caso em testilha,
subsidiariamente.Portanto, a relação contratual deverá compreender os deveres jurídicos gerais e os de cunho patrimonial, bem
como os deveres anexos ou colaterais do contrato. Por conseguinte, devem-se respeitar os deveres de informação,
confidencialidade, assistência, lealdade, eticidade, moralidade, probidade, entre outros.Nesse prisma, o contrato é um negócio
jurídico por meio dos quais as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam
os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.Assim sendo, com base na boa-fé
objetiva e nos deveres anexos, a interpretação dos negócios jurídicos situam-se, então, na fixação do conteúdo da declaração de
vontade, elemento mais importante na fixação do negócio, do que o próprio negócio em si mesmo concretizado. Neste sentido nos
ensina Sílvio de Salvo Venosa:Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução,
os princípios da probidade e boa-fé. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág.
421).No caso em análise, restou comprovado que o Requerido firmou contrato de arrendamento mercantil no valor de R$
29.344,00 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais) para aquisição de veículo automotor, com incidência de taxa de
juros de 1.68% ao mês e de 22.13% ao ano. Ademais, trouxe o Requerido aos autos, instrumento contratual com descrição
pormenorizada do valor contratado, das taxas de juros mensais e anuais incidentes, prazo de carência, valor da taxa de crédito,
dentre outras especificidades atinentes ao pacto estabelecido, tendo o negócio jurídico se consolidado com a anuência das partes,
conforme aposição de assinaturas no instrumento contratual, portanto, através do exercício da autonomia de vontade dos
contratantes.Nesse sentido, não merece respaldo a alegação do autor de desconhecimento das taxas e tarifas incidentes sob o
negócio entabuado, eis que verossímil, no próprio instrumento contratual, descrição detalhada dos valores atinentes aos encargos
de sua celebração, o que, por ventura, afasta a hipótese de consentimento viciado, eis que não provado nos autos circunstância de
mácula na aquiescência do contratante, mormente se considerada a autenticidade da sua assinatura justaposta no contrato
firmado. Nesse sentido, pelo princípio do consensualismo, conforme nos ensina Nelson Rosenvald, salvo nos contratos que
exigem forma, como substância do fato - o acordo de duas ou mais vontades é bastante para o aperfeiçoamento do negócio
jurídico bilateral. O consentimento é pressuposto da existência do negócio, na medida em que sem ele não há suporte fático para
que o ato ingresse no mundo jurídico. (Código Civil Comentado. Doutrina e jurisprudência. 4. ed. rev. e atual. - Barueri, SP:
Manole: 2010).Outrossim, verifico que a taxa de juros prefixada na relação jurídica estabelecida entre as partes, apesar de dissoar
dos parâmetros dos juros legais, de 1% ao mês, não representa violação à norma, uma vez que, por não se submeteram à lei da
usura, gozam as instituições financeiras de maior liberalidade quanto à fixação de juros em contratos de índole financeira,
devendo, no entanto, obedecerem às taxas de juros aplicados no mercado, sob pena de desequilíbrio na relação econômica e
oneração excessiva ao consumidor.Ademais, as tarifas de abertura de crédito (TAC), por não estar encartada nas vedações
previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo
serviço prestado pela instituição financeira, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo
que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas
ilegais e abusivas, do que considero lícita a cobrança de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), justaposta no caso em apreço.
Nesse sentido:Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente e adendos de contratação de mútuo. Embargos julgados
improcedentes. Pretensão à reforma. Lei de Usura <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33>
e anatocismo. Descabimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito. Prova pericial inútil. Instituição
financeira que não se submete à limitação de juros da Lei de Usura <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usuradecreto-22626-33>. Matéria pacificada. Capitalização mensal de juros ínsita ao contrato bancário. Aplicação do § 1º
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04> do art. 28 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04>
da Lei 10.931 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97509/lei-10931-04>/04. Recurso improvido. (TJ/SP: Proc: APL
687030820088260000; Relator(a): Erson T. Oliveira; Julgamento: 29/02/2012; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado;
Publicação:05/03/2012).AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). CARACTERIZAÇÃO
DA MORA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto.2. "As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê TEC), por não
estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas,
consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do
agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas" (REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 16/11/2011).3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ: AgRg no
REsp 1078412 /RS Agravo Regimental no Recurso Especial 2008/0161229-7; Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143); Órgão
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Julgador T4 - quarta turma; Data do Julgamento 04/12/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2013).AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126 DO
STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, DEU-LHE, NESSA PARTE,
PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média
de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração de abusividade da pactuação. 2. "É inadmissível recurso especial,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ). 3. Agravo regimental parcialmente provido
para restabelecer a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes. (STJ: AgRg no REsp 1256894 / SC AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL; 2011/0128970-5 Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) Órgão Julgador T4 QUARTA TURMA Data do Julgamento 16/10/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 29/10/2012).Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça editou súmula nº 382, no sentido de que, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade, o que permite concluir que a incidência de taxa superior a 12% ao ano, não traduz presunção, sequer relativa,
de lesão ao contratante, posto que, necessária a demonstração incontroversa de oneração abusiva ao consumidor e
enriquecimento sem causa da instituição bancária, o que não vislumbro no caso em testilha, pois que, não reputo extorsiva,
abusiva ou ilícita, a cobrança de juros de 1.68% ao mês e 22,13% ao ano, no âmbito de relação contratual de natureza
financeira.Destarte, para que vigore a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado, é necessário, em cada
caso, a demonstração de abusividade da pactuação, não justificando sua redução pela simples alegação de inconformismo do
Requerente, desamparada por amostras de desequilíbrio na relação econômico-financeira entabuada, ou de vício de
consentimento na celebração do negócio jurídico firmado entre as partes.Ademais, a teor da súmula n°. 381 do Superior Tribunal
de Justiça, nos contrato bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, o que importa aclarar
que a circunstância de lesão ao consumidor há de ser cabalmente demonstrada, não sendo admissível declaração de abusividade
pautada em presunção de prejuízo ao consumidor.Ainda nesse esteio, o Superior Tribunal Federal, através da súmula nº 596,
estabelece que as disposições do decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional, o que impende concluir que
é possível a utilização de taxa de juros superior ao legalmente concebível, desde que, em compasso às nuances de mercado.Por
outro lado, antevejo que o instrumento contratual objeto da demanda atende aos pressupostos erigidos pela resolução n° 3.518 do
Banco Central do Brasil, que atendendo às proposições do Conselho Monetário Nacional, consolidou normas sobre cobrança de
tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras nacionais, o que desautoriza revisão contratual pautada em
cobrança a qual não reputo ser abusiva, eis que consoantes às especificações constantes do instrumento do contrato e condizente
com as bases tarifárias utilizadas no mercado.Assevera-se ainda, o fato de que a possibilidade de revisão contratual não pode
servir como forma de desoneração indiscriminada de obrigação preteritamente estabelecida, sob pena de infringência à norma da
pacta sunt servanda e da vinculação ao instrumento do contrato, o que, se não aferido a par de parâmetros rígidos de legalidade,
servirá a interesses escusos daqueles que se utilizam da demanda revisional como via de se furtar ao cumprimento de encargo
contratual assumido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na exordial, por não vislumbrar
circunstância de onerosidade excessiva ao consumidor, do que considero legítima a cobrança de juros e encargos financeiros em
conformidade aos erigidos no instrumento contratual e em pleno compasso aos ditames legais aplicáveis à espécie, motivo pelo
qual declaro válido o contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes. Por fim, extingo a demanda com resolução de
mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil brasileiro.Condeno o Requerente a arcar com os honorários
advocatícios na base de 15% sob o valor da causa, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC.Esta sentença serve como
mandado.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp:
161224
Processo nº 0000674-54.2011.8.10.0093
Ação: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
Autor: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES ( OAB 5643A )
Réus: CATARINA BARBOSA DA SILVA
SENTENÇAVistos etc.Trata-se de demanda de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA., em face de CATARINA BARBOSA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, fazendo as
alegações contidas na Petição Inicial.Pela petição de folha 32 a parte autora requer a desistência do feito.Intimada a se manifestar
a parte contrária quedou-se inerte, conforme folhas 35/36.Eis a síntese necessária. DECIDO.O caso é de extinção do processo
sem resolução do mérito.Conforme se depreende da petição de folhas 32, o requerente informa que não mais possui interesse no
prosseguimento do feito, requerendo a parte autora na oportunidade a desistência da demanda.Decorrência do princípio da
disponibilidade processual, a desistência consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo autor, após o
ajuizamento da ação.Sabe-se, contudo, que o § 4° do art. 267, do Código de Processo Civil veda a desistência da ação pelo autor,
sem o consentimento do réu, depois de decorrido o prazo para resposta."In casu", verifica-se que a requerida não se opõe ao
pedido de desistência do presente feito, já que não compareceu aos autos para manifestar interesse, conforme se depreende da
certidão de folha 36.Desta forma, promovo a homologação da desistência da ação, formulada nos autos, para fins do artigo 158,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Custas remanescentes pelo autor (art. 26, do CPC).Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Itinga do Maranhão (MA), 11
de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
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Processo nº 0000700-18.2012.8.10.0093
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ERINALDO LIMA DAMASCENO e JOSE PEREIRA DE SOUSA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: GILVAN SANTOS LOPES e JOSE NETO DA CONCEICAO e MARIA NÚBIA CHAVES LEAL
SENTENÇAVistos, etc.A representante do Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, apresentou denúncia (fls.
0/1-0/4) contra MARIA NÚBIA CHAVES LEAL, JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO e GILVAN SANTOS LOPES, todos já devidamente
qualificados nos autos, acusados pela prática de crime de furto qualificado na forma continuada, previsto no artigo 155, §4°, I e IV
c/c art. 71, ambos, do Código Penal, em relação aos dois primeiros acusados, e crime de receptação, previsto no art. 180 do
Código Penal, em relação ao último réu, tendo como vítimas Erinaldo Lima Damasceno e José Pereira de Sousa.Consta na peça
acusatória que período noturno do dia 04 de dezembro de 2012, em uma casa em reforma, localizada na rua da Draga, nesta
cidade, os denunciados Núbia e Neto, em unidade de desígnios, subtraíram várias ferramentas, todas descritas no auto de
apresentação e apreensão de fl. 20, de propriedade da vítima Erinaldo Lima Damasceno.Ainda, no dia 06 de dezembro do mesmo
ano, em uma casa localizada na Rua das Hortências, bairro Primavera, nesta cidade, subtraíram uma caixa d'água Fortilit de 500
litros, de propriedade da vítima José Pereira de Sousa.Outrossim, aduz que parte dos objetos furtados, no caso as ferramentas e o
carrinho de mão, foram vendidos para o indiciado Gilvan Santos Lopes, vulgo "Vanzinho", que confessou expressamente ter
comprado dos denunciados Núbia e Neto tais produtos, sendo evidentemente sabedor de sua origem criminosa, sobretudo pelo
preço vil que pagou e por saber que estes são usuários de entorpecentes já envolvidos em outros furtos.Na oportunidade, concluiu
pela antijuridicidade das condutas delitivas empreendidas pelo acusado, posto que não legitimadas por qualquer excludente de
ilicitude, representando comportamento contrário ao ordenamento jurídico.Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 20.Termo de
entrega às fls. 21/22.Auto de avaliação à fl. 30.Auto de verificação em local de crime à fl. 33.Homologada prisão em flagrante dos
acusados JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO e MARIA NÚBIA CHAVES LEAL à fl. 51.Parecer ministerial às fls. 52/53, pugnando pela
prisão preventiva dos acusados JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO e MARIA NÚBIA CHAVES LEAL.Decretada a prisão preventiva dos
acusados JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO e MARIA NÚBIA CHAVES LEAL às fls. 54/58.A denúncia foi recebida pela decisão de fls.
61/64.Respostas à acusação dos acusados MARIA NÚBIA CHAVES LEAL e JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO ofertadas às fls. 80/87
e 88/95, respectivamente, oportunidade em que suas defesas sustentaram, preliminarmente, a tese de ausência de justa causa da
ação penal e, no mérito, a desclassificação do crime de furto consumado para tentado. Não foi apresentado rol de
testemunhas.Laudo de Necrópsia à fl. 103/104, asseverando para o falecimento do acusado GILVAN SANTOS LOPES.Certidão de
antecedentes criminais emitida pela comarca de Açailândia, às fls. 106/108.Certidão de antecedentes criminais emitida por esse
juízo, às fls. 110/111.Durante a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público do Estado ofereceu alegações finais em
audiência, aduzindo, em síntese, restarem consubstanciadas nos autos provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de
furto ocorridos mediante o concurso de pessoas; no tocante a qualificadora do rompimento de obstáculos, asseverou por sua
desconsideração, tendo em vista a ausência de provas nesse tocante. Igualmente, considerando o falecimento do réu GILVAN
SANTOS LOPES, noticiado à fls. 103/104, pugnou pela extinção da punibilidade em relação ao referido acusado, nos termos do
art. 107, I, do Código Penal. Por fim, requereu fossem os acusados MARIA NÚBIA CHAVES LEAL e JOSÉ NETO DA
CONCEIÇÃO condenados nas reprimendas do art. 155, § 4°, IV do CPB. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais
remissivas à resposta à acusação, requerendo a absolvição dos acusados e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime
tentado.Vieram os autos conclusos para decisão.Eis a síntese necessária. Decido.Ab initio, como de praxe, cabe destacar que
nenhuma preliminar de nulidade foi arguida pelas partes, tampouco, de ofício, vislumbro qualquer óbice para enfrentar o mérito;
afastando, assim, a existência de mácula absoluta.Não obstante, consta dos autos laudo de necropsia (fls. 103/104) atestando
para o falecimento do acusado GILVAN SANTOS LOPES. Nesse sentido, como bem assevera a carta constitucional brasileira em
seu art. 5°, inciso XLV, a pena não passará da pessoa do condenado, circunstância em que sobrevindo morte ao acusado, extinta
será a sua punibilidade, eis que não subsiste aos sucessores os efeitos decorrentes de sanções penais, sob pena de se estar
responsabilizando criminalmente pessoa diversa a do agente do delito, prática vedada pelo ordenamento jurídico.Ademais, como
regra, a morte é aferida com base em documento técnico, no qual profissional da área médica atesta o óbito, suas causas e
circunstâncias de tempo e lugar. Destarte, o texto do Código de Processo Penal tem pretensões categóricas ao firmar que somente
à vista de certidão de óbito se declarará a extinção da punibilidade.Sem embargos, entende esse juízo que a intenção do legislador
ao exigir a certidão de óbito nessas hipóteses, é guarnecer de segurança jurídica o édito responsável por extinguir a punibilidade
do agente, o que a seu cargo, só poderia se proceder mediante a confecção de laudo, por perito habilitado, suficiente a atestar a
causa mortis e circunstâncias de tempo e lugar em que fora verificada. Ocorre que, a despeito dessa regra, laudo semelhante,
atentando às especificidades e resguardando a credibilidade da verificação da morte, não pode ser desconsiderado, razão pela
qual reputo prova válida a atestar o óbito do acusado, o laudo de necropsia de fls. 103/104.Nesse sentido, o laudo de necropsia de
fls. 103/104 é prova suficiente a atestar a morte do acusado GILVAN SANTOS LOPES, motivo pelo qual extingo sua punibilidade
nos termos do art. 107, I, do Código de Processo Penal.Passa-se a análise da responsabilidade criminal dos acusados JOSÉ
NETO DA CONCEIÇÃO e MARIA NÚBIA CHAVES LEAL, denunciados como incursos nas reprimendas dos arts. 155, §4°, IV c/c
art. 71, ambos do Código Penal.No mérito, a materialidade dos crimes de furto restaram comprovadas, conforme se depreende dos
documentos acostados aos autos (fls. 20, 21/22, 30, 33/34), auto de apresentação e apreensão, termo de entrega, termo de
avaliação dos objetos furtados e auto de verificação em local do crime.Quanto à autoria dos crimes em testilha, os Réus
confessaram parcialmente as práticas delituosas, perante a autoridade policial (fl. 07/10) e perante esta autoridade judiciária, tendo
os depoimentos testemunhais e da vítima inquirida, coligidos no sentido de declinar os acusados como autores dos delitos de
furto.Por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, a acusada MARIA NÚBIA CHAVES LEAL, declarou às fls. 07/08:Que, assume
as imputações que lhe são feitas; Que, no dia 04 de dezembro de 2012, por volta das 08:30h a conduzida juntamente com seu
companheiro JOSÉ NETO, foram até a casa de Agenor, morador da rua Eulidia Gonçalves, nesta cidade, onde pediram um
carrinho de mão para este para carregar areia, tendo este emprestado o carrinho de mão; Que, em seguida, foram até a casa de
um senhor o qual não sabe o nome e nem o endereço, onde pediram uma enxada; Que, em seguida ambos foram capinar na porta
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do Fórum, onde receberam a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) de um rapaz o qual não sabe o nome; Que, a conduzida e JOSÉ
NETO foram até a casa de VANZINHO, por volta de 18h, onde ofereceram o carrinho de mão e a enxada por R$ 30,00 (trinta
reais), mas este comprou por R$ 20,00 (vinte reais); Que, VANZINHO perguntou que se comprasse a enxada e o carrinho de mão,
não iria dar "rolo", tendo JOSÉ NETO dito que o carrinho lhe pertencia; Que, com o dinheiro apurado os dois fizeram uma "feira",
onde compraram arroz, suco, bolacha, e ainda compraram R$ 5,00 (cinco reais) em maconha; Que, não compraram crack porque
este custa R$ 10,00 (dez) reais; Que, na data de ontem, a conduzida e JOSÉ NETO passara por um terreno localizado na Rua das
Hortênsias, nesta cidade, onde na ocasião, avistaram uma caixa d'água de cor azul encostada na cerca; Que, a conduzida informa
que a caixa estava do lado de fora da cerca, onde esta com JOSÉ NETO carregaram a mesma e levaram na casa de VANZINHO
para vendê-la; Que, ofereceram a caixa para VANZINHO, onde este disse que não compraria porque estava sem dinheiro; Que, a
conduzida e JOSÉ NETO levaram a caixa na Rua Gurupi, em um terreno próximo à casa de um pastor onde a deixaram; Que,
depois dos fatos, ambos foram embora para casa; (...)Igualmente, o acusado JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, às fls. 09/10:Que,
assume as imputações que lhe são atribuídas; Que, no dia 04 de dezembro de 2012, por volta das 08:30h o conduzido juntamente
com sua companheira MARIA NÚBIA, foram até a casa de Agenor, morador da rua das Hortênsias, nesta cidade, onde pediram
um carrinho de mão para este para carregar areia, tendo este emprestado o carrinho de mão; Que, em seguida, foram limpar as
ruas do bairro, este informa que foi contratado pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais) por um rapaz que não lembra o nome; Que,
em seguida, ambos foram capinar na porta do Fórum, onde receberam a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) de um rapaz de cor
moreno que trabalha dentro do Fórum, não sabendo informar o nome; Que, o conduzido e MARIA NÚBIA foram na rua da Draga,
onde o conduzido entrou em uma casa que estava aberta e retirou de dentro, uma pá, enxada, picareta, enxadeco, entre outros
objetos que não lembra o nome; Que, em seguida, ambos foram até a casa de VANZINHO, por volta das 18h, onde ofereceram o
carrinho de mão junto com os referidos objetos pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), tendo este os comprado; Que VANZINHO
perguntou se este comprasse o carrinho de mão e ou outros objetos se não daria "rolo", tendo o conduzido dito que o carrinho e os
objetos lhe pertenciam; Que, com o dinheiro apurado os dois fizeram uma "feira", onde compraram arroz, suco, bolacha, um
frango; Que, nega ter comprado maconha; Que, na data de ontem, por volta das 19h, um rapaz conhecido por Siri, morador
próximo ao posto Pimentel, nesta cidade, pegou dois sacos de cimento e disse para o conduzido ir até este local, sendo um terreno
localizado na Rua das Hortênsias, nesta cidade, onde este havia deixado uma caixa d'água de cor azul encostada na cerca para o
conduzido pegar; Que, o conduzido foi ao local onde encontrou a caixa do lado de fora da cerca, onde este com MARIA NUBIA
carregaram a mesma para tentar vendê-la, mas como esta era muito pesada, deixaram a mesma na rua Gurupi, em um terreno
próximo a casa de um pastor; Que, depois dos fatos ambos foram embora para casa do conduzido, onde prenderam o mesmo e
MARIA NÚBIA, ambos suspeitos de furto (...).Não obstante, o acusado GILVAN DOS SANTOS LOPES, perante a autoridade
policial, confessou ter adquirido os objetos furtados, os quais lhes foram oferecidos pelos réus JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO e
MARIA NÚBIA CHAVES LEAL, conforme se depreende de depoimento prestado à fl. 35:Que, confirma ter comprado uma pá, uma
enxada e um carrinho de mão do nacional JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, fato este ocorrido na data de 04 de dezembro de 2012,
por volta das 23:30h; Que, JOSÉ NETO ofereceu os objetos pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), tendo o depoente os comprado;
Que, JOSÉ NETO, que na ocasião, estava em companhia de sua esposa MARIA NÚBIA, disse que os objetos lhe pertencia e que
os venderia para comprar comida; Que, o depoente soube que JOSÉ NETO furtou uma caixa d'água, mas que este não apareceu
em sua casa para vendê-la; Que, não sabe nada sobre o furto de dois sacos de cimento, que este informa que pediu dois sacos
emprestados a seu irmão Mazinho, morador da mesma rua do depoente, tendo este lhe emprestado; Que, no dia seguinte ao furto
dos objetos, a polícia militar foi em sua casa onde pegou os objetos furtados; Que, o depoente informa que não estava no
momento da abordagem, visto que havia saído; Que, não é de costume comprar coisas roubadas, que comprou neste dia porque
JOSÉ NETO disse que os objetos lhe pertenciam; Que, conhece MARIA NÚBIA há anos, sendo esta viciada em drogas, mas que
conhece JOSÉ NETO somente de vista (...).Nesse diapasão, as declarações das vítimas dos furtos coligiram no sentido de
declinar os acusados como agentes dos delitos contra o patrimônio, nesse sentido, ERINALDO LIMA DAMASCENO, à fl. 06:Que,
trabalha como pedreiro de maneira autônoma e, em função de seu labor, possui diversas ferramentas tais como pá, enxada,
formão, turquesa, serrote, picareta, carro de mão, peneira, balde, alavanca, etc; Que, todas as suas ferramentas estavam em uma
obra residencial na rua da Draga, onde está trabalhando; Que, desde a última segunda-feira, dia três de dezembro, deixou as
ferramentas no quintal da casa em reforma, posto que os trabalhos estavam suspensos por conta da chuva; Que, nesta manhã foi
à obra reiniciar os trabalhos quando verificou que parte de suas ferramentas não estavam mais no quintal, tendo a dona da obra
negado que as tivesse guardado, momento em que teve a certeza de que haviam sido furtadas; Que, procurou informações nas
imediações do local, sabendo através de XAVIER, ajudante do declarante, que mora na Rua Buriti, próximo à caixa d'água, que
NUBÍA e NETO, contumazes na prática de furtos, haviam passado na obra na segunda-feira, quando desconfiou que fossem furtar
sua bicicleta; Que, realmente lembra de nesse dia ter visto ambos os suspeitos passando diversas vezes em frente da obra; Que,
uma vizinha informou à Xavier que teria visto, na noite de terça-feira, dia 04 de dezembro, NUBIA e NETO carregando em um
carrinho de mão algumas ferramentas; Que, inclusive, o vigilante da rua teria visto o fato, porém não sabe declinar seu nome; Que,
daí veio a esta delegacia onde registrou ocorrência e repassou as informações aos policiais; Que, coincidentemente nesta
delegacia, encontrou um senhor que comunicava que nesta madrugada os mesmos suspeitos furtaram uma caixa d'água e dois
sacos de cimentos de sua casa; Que, instantes depois os suspeitos foram presos, e, como soube, confessaram ambos os furtos,
declinando o nome das pessoas que receptaram os bens (...).Na mesma oportunidade, a vítima JOSÉ PEREIRA DE SOUSA,
informou , à fl. 05:Que, o depoente informa que mora em uma fazenda Barreiros, localizada em frente ao posto Avenida, BR-010,
nesta cidade, e que está construindo uma casa na Rua das Hortênsias, bairro Primavera; Que na data de hoje, 06 de dezembro de
2012, por volta das 06:30h, um de seus vizinhos o qual não quer citar o nome, foi até a fazenda, local de trabalho do depoente,
onde lhe informou que a nacional de nome NÚBIA em companhia de seu companheiro JOSÉ NETO, haviam quebrado a cerca e
entrado na casa em construção do depoente, onde estes levaram uma caixa d'água de 500 litros; Que, o depoente foi até o local e
viu a cerca quebrada; Que, dentro do terreno deu por falta de dois sacos de cimento e uma enxada; Que, o depoente veio a
delegacia, onde fez a ocorrência e avisou os policiais militares; Que, os policiais militares saíram atrás dos suspeitos onde
conseguiram prendê-los; Que, foi encontrado a caixa d'água em frente a casa de um pastor de nome Adevides, morador da Rua
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Gurupi, nesta cidade; Que, na delegacia o depoente reconheceu a caixa d'água da marca Fortilit de 500 litros como sendo sua;
Que, foram trazidos outros objetos furtados de seu terreno; Que, JOSÉ NETO confessou que havia furtado tal caixa, mas negou
sobre os sacos de cimento (...).Outrossim, o policial militar UÊNDICE DA SILVA SANTANA, responsável pela prisão e condução
dos acusados, asseverou à fl. 02:Que, no início desta manhã estava na delegacia quando tomou conhecimento, através das
próprias vítimas, da ocorrência de dois furtos de material de construção e ferramentas, um deles havido nesta madrugada; Que,
depois de devidamente registrada as ocorrências, entrevistou as vítimas de quem ouviu que uma testemunha teria visto NÚBIA e
NETO, seu companheiro, carregando uma caixa d'água da casa de uma das vítimas; Que, como ambos já foram presos por crimes
de furtos, diligenciou a fim de localizá-los, encontrando-os dormindo em uma casa abandonada no centro desta cidade; Que, já
nesta delegacia, ambos os suspeitos acima, confirmaram serem os autores dos dois furtos, tendo apontada a pessoa conhecida
por VANZINHO como sendo o receptador; Que, assim, com apoio de policiais civis, seguiu para a casa de VANZINHO, onde
encontrou algumas ferramentas, tais como pá, enxada, picareta, além de ter arrecadado em um terreno baldio próximo à casa de
VANZINHO, uma caixa d'água de 500 litros; Que, a vítima José Pereira de Sousa reconheceu a caixa d'água como sendo a furtada
de sua casa, donde foram subtraídos, ainda, dois sacos de cimento e algumas ferramentas; Que, informa que a casa de
VANZINHO está em obras, sendo provavelmente o motivo pelo qual os sacos de cimentos não terem sido encontrados
(...).Portanto, verifico que não há quaisquer divergências entre os depoimentos colhidos das testemunhas, vítimas e Réu. Ressaltese que, no ato de suas colheitas, a defesa em nenhum momento se insurgiu quanto as suas oitivas.Outrossim, vale ressaltar que
as testemunhas e a vítima ouvida em juízo, ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial. Os acusados, por
seu turno, confessaram as práticas delitivas por ocasião de seus interrogatórios judiciais.Quanto à tipicidade do tipo penal
incriminador, vislumbra-se a configuração do art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. Sem digressões
jurídicas desnecessárias, é cediço que o tipo reza como crime subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qualificando o
tipo incriminador, quando praticado em concurso de duas ou mais pessoas, eis que da hipótese dos autos verifico terem sido os
crimes praticados em comunhão de desígnios entre os acusados e mediante a destruição de obstáculo, mormente no que toca ao
furto da caixa d'água de propriedade da vítima José Pereira de Sousa.Igualmente, restou demonstrado elemento subjetivo
específico do tipo - dolo específico, ou seja, a intenção de apossamento do que não lhe pertence, apoderando-se da coisa
alheia.Nesse diapasão, vislumbro o nexo causal entre a conduta criminosa dos agentes e o resultado lesivo às vítimas que tiveram
seus patrimônios diminuídos, visto que, mesmo que temporariamente, suportaram a perda da disponibilidade dos objetos
furtados.Ademais, observa-se que o crime se consumou quando as res furtadas, saíram das esferas de disponibilidade e proteção
das vítimas, ingressando na dos agentes. Assim sendo, dou o crime de furto qualificado consumado, em decorrência de os Réus
terem tido a posse mansa e pacífica dos objetos furtados.Além disso, a confissão do crime associada às demais circunstâncias
indicativas da autoria e materialidade delitivas, mostram-se suficientes à configuração do crime e a consequente imposição de
sanção. Nesse sentido:EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS - CONFISSÃO DO
RÉU - AMPARO NOS HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - PROVA SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA IMPROVIDO. Improvêem-se os embargos infringentes, mantendo-se a condenação, se o réu confessa a participação no furto;
ajuda o co-autor a despistar os vizinhos, a fim de que seu comparsa pudesse adentrar na residência sem ser percebido; bem como
ajuda a carregar os objetos provenientes do crime, ainda mais quando essa confissão encontra amparo nos harmônicos
depoimentos dos policiais que realizaram as diligências. (Embargos Infringentes nº 2003.008068-6, Seção Criminal do TJMS,
Dourados, Rel. Des. José Augusto de Souza. j. 17.11.2003, maioria).APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO ABIGEATO - CONCURSO DE PESSOAS - CONFISSÃO DO RÉU NA FASE JUDICIAL - AMPARO NOS DEPOIMENTOS DOS
CO-RÉUS E DOS POLICIAIS - PROVA SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - IMPROVIDO. A confissão do réu na fase
judicial, contando com riqueza de detalhes o modus operandi como realizou a prática do abigeato, amparada nos firmes
depoimentos dos co-réus e dos policiais que realizaram as diligências, é suficiente para ensejar a condenação. (Apelação Criminal
nº 2003.004480-9, 2ª Turma Criminal do TJMS, Campo Grande, Rel. Des. José Augusto de Souza. j. 04.06.2003, unânime).Assim
sendo, a partir da análise e valoração dos depoimentos colhidos na fase judicial e, por encontrarem absoluta coerência e harmonia
em relação aos fatos noticiados na fase inquisitiva, uma vez que estão de acordo com as provas existentes, vislumbra-se que se
encontram revestidas de suficiência para embasar o decreto condenatório.Ademais, as circunstâncias em que foram praticados os
crimes de furto, denotam situação de continuidade delitiva. Constitui o crime continuado, preceito legal que contempla em bloco
único, diversos crimes, fazendo-o por equidade e ficção. Integram o crime continuado, por conseguinte, diversos fatos criminosos,
perpetrados por pluralidade de ações, que, consideradas isoladamente, configurariam, por si próprios, delitos distintos e
autônomos, em concurso material.A lei, entretanto, preferindo contemporizar, no caso, com rigor sancionatório do concurso real,
erigiu, por política criminal, a ficção jurídica do crime continuado, ao dispor:Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.Em face do exposto, e por tudo
que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça acusatória, para condenar os
Réus MARIA NÚBIA CHAVES LEAL e JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, anteriormente qualificados, como incursos nas sanções
previstas no art. 155, § 4º, IV c/c art. 71 do Código Penal brasileiro.Em razão disso, passo a dosar as penas a serem aplicadas; em
estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Digesto Punitivo Pátrio.1. Quanto à acusada MARIA NÚBIA CHAVES
LEAL:Analisando os critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo Estatuto Punitivo, verifico que a acusada agiu com
culpabilidade normal à espécie; bons antecedentes criminais, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por
fato delituoso que venha desabonar essa circunstância; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão
pela qual deixo de valorá-la; a ré possui conduta social desajustada com o meio em que vive, demonstrou ser usuária de
entorpecentes, além de já ter se envolvido em outros crimes dessa natureza, como por ela declinado durante a persecução penal;
o motivo do delito voltou-se à obtenção de lucro fácil, elemento já abrangido pelo tipo penal, motivo pela qual deixo de valorá-lo,
circunstância do crime não favorece a Ré; porém as consequências do crime lhe favorecem, em decorrência das vítimas terem
recuperado os objetos furtados; ao tempo em que o comportamento das vítimas não podem ser valorados em favor da ré, visto que
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não contribuíram à verificação dos ilícitos.Concluída esta análise, constata-se a existência de três circunstâncias judiciais em
desfavor da acusada MARIA NÚBIA CHAVES LEAL, por esta razão, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de
reclusão e o pagamento de 30 dias-multa. Fixo ainda no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, o valor do diamulta, esta última fixada com base nas circunstâncias judiciais e na situação econômica do réu, quase sempre carente em matéria
penal.Não há circunstância agravante a ser considerada. Igualmente, considerando a ocorrência da circunstância atenuante,
descrita no art. 65, III, "d" do Código Penal brasileiro (confissão), atenuo a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 25 dias-multa.No que se refere à terceira fase da dosimetria da pena, não
vislumbro presente causa de diminuição de pena, por outro lado, antevejo presente a causa de aumento de pena da continuidade
delitiva, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 2 (dois) dias e 29 diasmulta.2. Quanto ao acusado JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO:Analisando os critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo Estatuto
Punitivo, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie; bons antecedentes criminais, não existindo registro
anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância; poucos elementos foram
coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; a ré possui conduta social desajustada com o meio
em que vive, demonstrou ser usuário de entorpecentes, além de já ter se envolvido em outros crimes dessa natureza, como por ele
declinado durante a persecução penal; o motivo do delito voltou-se à obtenção de lucro fácil, elemento já abrangido pelo tipo penal,
motivo pela qual deixo de valorá-lo, circunstância do crime não favorece o Réu; porém as consequências do crime lhe favorecem,
em decorrência das vítimas terem recuperado os objetos furtados; ao tempo em que o comportamento das vítimas não podem ser
valorados em favor da réu, visto que não contribuíram à verificação dos ilícitos.Concluída esta análise, constata-se a existência de
três circunstâncias judiciais em desfavor do acusado JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, por esta razão, fixo a pena-base em 02 (dois)
anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa. Fixo ainda no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na
época do fato, o valor do dia-multa, esta última fixada com base nas circunstâncias judiciais e na situação econômica do réu,
quase sempre carente em matéria penal.Não há circunstância agravante a ser considerada. Igualmente, considerando a ocorrência
da circunstância atenuante, descrita no art. 65, III, "d" do Código Penal brasileiro (confissão), atenuo a pena, passando a dosá-la
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 25 dias-multa. No que se refere à terceira
fase da dosimetria da pena, não vislumbro presente causa de diminuição de pena, por outro lado, antevejo presente a causa de
aumento de pena da continuidade delitiva, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 2 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 2 (dois) dias e 29 dias-multa.Fixo ainda como regime de início do cumprimento das penas o aberto, nos termos do art. 33,
§ 2º, c, do Código Penal brasileiro, cujas condições deixo de fixar, em razão da substituição que se operará na forma do art. 44, §
3º, do referido diploma legal.Atento ao disposto no inciso IV, do art. 43, e nos incisos I, II e III, do art. 44, substituo as penas
aplicadas por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, mais a multa original.Nesse sentido é o entendimento
do ilustre Luiz Flávio Gomes transcrito, in verbis:O intuito sempre é o de evitar, tanto quanto possível, a prisão. Desse modo, no
final, o réu será condenado a uma pena restritiva substitutiva mais a multa original ou a uma multa substitutiva juntamente com a
multa original - são duas multas, mas cada uma com sua natureza própria. Não havendo lei que impeça a substituição da prisão
quando ela é cominada cumulativamente com a multa, não há como não admiti-la, até porque caberá sempre ao juiz, em cada
caso concreto, ditar a resposta estatal justa e suficiente. Ele não é obrigado a optar pela multa substitutiva. Se entender que é
insuficiente, pode impor uma outra pena restritiva. (Penas e Medidas Alternativas à Prisão. 1 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 121).Na
forma do § 2º, do art. 46, do Código Penal brasileiro, fixo as regras para o cumprimento da pena substitutiva imposta.I) Restritiva
de direitos - prestação de serviços à comunidade por meio de entidade pública.a) Os apenados prestarão serviços à comunidade,
cujas tarefas devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em instituição a ser definida em
audiência admonitória, ficando a critério da administração da entidade pública a distribuição de tarefas ou a adequação destas às
aptidões dos apenados, prevalecendo, nesse caso, o interesse da instituição.b) A referida instituição comunicará, mensalmente, o
comparecimento e o comportamento dos apenados, bem como encaminhará a lista de frequência destes e comunicará a este
Juízo eventual não comparecimento, a fim de que possam ser adotadas as medidas cabíveis.c) Oficie-se à direção da
supramencionada instituição, oportunamente.II) Pena de multa. Após os cálculos do contador, intimem-se os Réus para
pagamento em dez dias.Transitada em julgado, lance o nome dos acusados no rol dos culpados, "ex vi" do artigo 5º, inciso LVII, da
Carta Republicana.Condeno o Estado do Maranhão a pagar os honorários advocatícios, conforme Tabela da OAB/MA, no valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ao Dr. Claudemir Vieira da Silva, inscrito na OAB/MA sob o nº 11.152, por ter
acompanhado todo o feito. Oficie-se ao Estado do Maranhão e a Defensoria Pública do Estado.Igualmente, concedo ao Réu o
direito de recorrerem em liberdade, previsto no art. 594 do Código de Processo Penal brasileiro, em vista do teor da presente
decisão. Diante disso, expeça-se Alvará de Soltura em favor dos réus.Sem custas.Certificado o transcurso do prazo para recurso,
expeça-se a competente Carta de Execução, com o consequente envio à Vara das Execuções Criminais - VEC, para os devidos
fins.Oficie-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.A presente sentença serve como alvará de soltura.Itinga do Maranhão (MA), 12
de março de 2013.ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Processo nº 0000755-37.2010.8.10.0093
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: OSMAR TAVARES DA ROCHA
Réus: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIMINAR movida por OSMAR
TAVARES DA ROCHA, já qualificado nos autos, em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), sob
alegação, em síntese de que; no dia 28/10/2009, funcionários da empresa Requerida, ao fazerem uma inspeção técnica no
medidor de energia da casa do Requerente, constataram a existência de avaria no aparelho, o que impediria a medição do
consumo de energia de forma correta, ocasião em que os técnicos normalizaram o defeito na unidade consumidora.Segue
aduzindo que, para a sua surpresa, dias depois chegara a sua residência fatura no valor de R$ 1.760,10 (um mil setecentos e
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sessenta reais e dez centavos), esta referente à diferença de consumo não contabilizada no medidor em virtude da irregularidade
detectada, o que se não quitada redundaria na suspensão do fornecimento de energia, conforme notificação encaminhada ao
Requerente.Nesse sentido, pleiteou fosse o débito declarado inexistente por não corresponder à realidade dos fatos bem como
fosse concedido medida liminar a fim de que se abstivesse a Requerida de interromper o fornecimento de energia à residência do
Demandante.Decisão concedente antecipação de tutela às fls. 24/25.Contestação às fls. 30/40, oportunidade em que a empresa
Requerida, sustentou ter realizado inspeção no medidor de energia do Requerente dentro dos padrões de legalidade, tendo sido
constatada a existência de irregularidade. Segue afirmando que, a cobrança é devida e legítima, uma vez que referente à diferença
do consumo de energia não computado em virtude da existência da aludida irregularidade, razão pela qual refuta todos os termos
perquiridos no bojo da inicial e pugna pela improcedência da demanda. Com a peça contestatória vieram documentos de fls.
41/51.Audiência Preliminar à fl. 61, ocasião em que não manifestaram as partes intenção em fazer acordo.Vieram os autos
conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que este
juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da
demanda.Trata-se de demanda consumerista. Nesse espeque, é salutar o diagnóstico de que os arts. 2° e 3º do CDC, são claros
ao sujeitar as concessionárias de serviços públicos como fornecedores de serviços e como consumidores, os usuários desses
serviços. Nessa linha preceitua a Lei nº. 8.099/95:Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.Por cautela, a fim de melhor
distribuir o ônus da prova e facilitar a defesa do consumidor em Juízo, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII da Lei nº.
8.078/90, eis que vislumbro presente a hipossuficiência do Autor, bem como a verossimilhança das alegações descritas na inicial,
instruída com os documentos de fls. 17/22, corroboradas na audiência preliminar.Hodiernamente, o fornecimento de energia
elétrica, sem dúvidas, é considerado como serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade, na forma do art.
22, parágrafo único, do CDC: "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais
contínuos".No tocante a essencialidade do serviço, Antônio Herman de Vasconcellos Benjamim afiança que "O Código não disse o
que entendia por serviços essenciais. Essencialidade, pelo menos neste ponto, há que ser interpretada em seu sentido vulgar,
significando todo serviço público indispensável à vida em comunidade, ou melhor, em uma sociedade de consumo. Incluem-se aí
não só os serviços públicos stricto sensu (os de polícia, os de proteção, os de saúde), mas ainda os serviços de utilidade pública
(os de transporte coletivo, os de energia elétrica, os de gás, os de telefone, os de correios) (...)"Nesse esteio, a Portaria nº
03/1999, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água,
energia elétrica e telefonia.Complementando essa linha de raciocínio, o art. 6º, X, do CDC consigna que é direito básico do
consumidor "[...] a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral"; e ao dispor sobre o regime de concessão e
permissão de serviços públicos, estabelece: "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários", afirmando no § 1º o conceito de serviço adequado como sendo "[...] o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas."A
Lei de Concessões e Permissões públicas, por sua vez, sobre a aplicabilidade do CDC, no concernente aos direitos dos usuários,
entabua: "art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: 1.
receber serviço adequado; [...]".É cediço que, envolvendo relação de consumo, os princípios contratuais clássicos são mitigados e
temperados pelo princípio da onerosidade excessiva e pela teoria da lesão. Se existe uma desvantagem exagerada, fica
caracterizada para o consumidor uma lesão. A lesão é vício do negócio jurídico bastando para a sua configuração o fato
superveniente arrimado ao fato da onerosidade excessiva, concretizando assim a lesão ao direito do consumidor (art. 6º, V, do
CDC). No magistério de Pereira, o instituto da lesão continua presente na proteção à parte contratual mais fraca, "[...] Com acerto,
o fato de o fornecedor efetuar o desligamento de energia elétrica do consumidor inadimplente ocasiona uma lesão ao direito do
consumidor, dificultando o direito de acesso à justiça, para discussão do débito indevido, consolidando em vantagem manifesta
excessiva para o fornecedor (autotutela).Com efeito, a doutrina assevera que o princípio da continuidade do serviço público
previsto no CDC não é absoluto e sim relativo, ou seja: admite-se que algumas causas como caso fortuito, força maior e
necessidade de se fazer manutenção, possam interromper o serviço público essencial sem a consequência de gerar indenização
ao usuário do serviço.O CDC, contudo, veda a prática do constrangimento na cobrança de dívidas, determinando que o
consumidor não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça e nem exposto a ridículo, pela cobrança de
dívida. Consagra o art. 42 do CDC: "Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". A Lei do Consumidor repudiou a cobrança vexatória a tal ponto de
tipificar como criminosa a conduta que expõe o consumidor a constrangimento em razão de dívida. Estabelece o art. 71 do
CDC:Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou
enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu
trabalho, descanso ou lazer:Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.Vale transcrever as lições de Gama (1999, p.
92) a respeito do conceito de constrangimento: "Ao nosso ver, o constrangimento de que fala o CDC é aquela imposição de
situações que venham a atormentar o devedor, fazendo com que as agruras da cobrança que sofra se transformem em
condenação adicional ou acessória."Todavia, o diploma consumerista nacional é taxativo ao afirma que: "Não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do
usuário, considerado o interesse da coletividade".Nesse mesmo sentido, a Portaria nº 466, de 12 de novembro de 1997, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, atual Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece diversas
situações em que o concessionário poderá suspender o fornecimento de energia elétrica, com destaque para o inciso I do art.76
"[...] por atraso no pagamento da conta após o decurso de 15 (quinze) dias de seu vencimento mediante prévia comunicação do
consumidor."A par de tais considerações, vislumbro que, no caso em apreço, a imputação do débito, bem como a ameaça da
interrupção no fornecimento de energia se pautou não no inadimplemento de débito relativo ao consumo mensal de energia, o qual
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denoto dos autos ser de baixa monta, mas sim de um débito imputado unilateralmente pela Requerida, ou seja, consumo não
registrado - CNR, tendo em vista a suposta constatação de uma irregularidade no medidor de consumo de energia da residência
do Requerente.Ademais, cumpre destacar que inexiste nos autos prova da instauração de procedimento administrativo realizado
sobre o crivo do contraditório ou da ampla defesa, cuja conclusão se pautasse na responsabilização do consumidor pela
ocorrência da irregularidade referida.Não obstante, inclinou-se a Demandada em unilateralmente apurar a suposta diferença de
energia não computada pelo relógio da unidade consumidora do Autor, e a imputar a ele, de uma só vez, o débito apurado, o qual
consta ser de R$ 1.760,10 (um mil setecentos e sessenta reais e dez centavos); prática que se mostra abusiva e em pleno
descompasso ao erigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.Igualmente, ilegal fora a conduta da empresa Ré ao condicionar a
continuidade do abastecimento de energia, ao pagamento de uma dívida relativa à apuração de uma irregularidade, não submetida
ao crivo da ampla defesa e do contraditório, eis que afigurada em ato que visa compelir o usuário a pagar débito apurado
individualmente. Outro não tem sido o entendimento das cortes brasileiras:ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO
- ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA. 1. Os serviços públicos podem ser próprios e gerais, sem possibilidade de identificação
dos destinatários. São financiados pelos tributos e prestados pelo próprio Estado, tais como segurança pública, saúde, educação,
etc. Podem ser também impróprios e individuais, com destinatários determinados ou determináveis. Neste caso, têm uso
específico e mensurável, tais como os serviços de telefone, água e energia elétrica. 2. Os serviços públicos impróprios podem ser
prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação, como previsto na CF (art. 175). São
regulados pela Lei 8.987/95, que dispõe sobre a concessão e permissão dos serviços públicos. 3. Os serviços prestados por
concessionárias são remunerados por tarifa, sendo facultativa a sua utilização, que é regida pelo CDC, o que a diferencia da taxa,
esta, remuneração do serviço público próprio. 4. Os serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa, porque prestados por
concessionárias do serviço, podem sofrer interrupção quando há inadimplência, como previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95.
Exige-se, entretanto, que a interrupção seja antecedida por aviso, existindo na Lei 9.427/97, que criou a ANEEL, idêntica previsão.
5. A continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento
sem causa, repudiado pelo Direito (arts. 42 e 71 do CDC, em interpretação conjunta). 6. Hipótese em que não há respaldo legal
para a suspensão do serviço, pois tem por objetivo compelir o usuário a pagar diferença de consumo apurada unilateralmente pela
Cia. de Energia. 7. Recurso especial provido. (STJ: REsp. 914828/RS). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO.
IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO. 1. A violação ou negativa de vigência à
Resolução, Portaria ou Instrução Normativa não enseja a utilização da via especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição
Federal. Precedentes: AGA 505.598/SP, DJ de 1.7.2004; RESP 612.724/RS, DJ de 30.6.2004. 2. A concessionária não pode
interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada a partir de
débito pretérito, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida. Entendimento assentado pela Primeira
Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 633.173/RS. 3. É que resta cediço que a "suspensão
no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do
consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de
cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: (AgRg no Ag nº
633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05. REsp 772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
06.03.2006). (AgRg no Ag 955505 / RS Rel.Ministro LUIZ FUX.T1 - PRIMEIRA TURMA J em. 02/10/2008 )Repisa-se o fato de que,
a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular,
relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios
ordinários de cobrança; sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.Em idêntica direção,
decidiu o Tribunal de Justiça Catarinense, em reexame de sentença de Ação de Mandado de Segurança, pela confirmação da
sentença a quo, fundamentando que se "[...] houver débito, a cobrança deverá ser feita pela via própria. O que não pode é o
usuário ser coagido a pagar o que julga razoavelmente não dever sob o teor de ver interrompido o fornecimento de energia elétrica
bem indispensável na vida humana".Diante disso, repelida deve ser a conduta da empresa Requerida que, no bojo de uma relação
consumerista, apurou um débito de forma unilateral e imputou-o ao consumidor, sob pena de interrupção no fornecimento de
energia. Nesse sentido, patente se amolda a conduta da Ré à ocorrência de dano ao Requerente a ensejar responsabilização na
esfera cívelEm face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, DECLARANDO INEXISTENTE o débito
no valor de R$ 1.760,10 (mil setecentos e sessenta reais e dez centavos), em face da COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO
MARANHÃO (CEMAR), que figura em nome do Autor. Ademais, confirmo a medida liminar concedida a início da demanda, a fim
de que se abstenha a Requerida de interromper o fornecimento de energia ao Demandado, tendo em vista o débito acima
referido.Condeno a Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sob o valor da causa,
conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, para o
requerido efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do art. 475J do Código de Processo Civil brasileiro.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P.
R. I.Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITAJuiz de Direito Resp: 161224
Ação de Indenização
Autos nº: 648-90.2010.8.10.0093
Requerentes: Antonio Alves Miranda
Marly Pereira dos Santos
Requerido: Sax Distribuidora e Planejamento de Transportes Ltda
SENTENÇA
Vistos, etc.
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Cuida-se de ação de indenização por acidente de veículo, movida por ANTONIO ALVES MIRANDA e MARLY PEREIRA DOS
SANTOS, em face de SAX DISTRIBUIDORA E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES LTDA, todos já qualificados, sob alegação,
em síntese, de que o filho dos Autores veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo motorista da
Demandada, que trafegava na BR-010, nesta cidade, conduzindo uma carreta Reboque Fruehanf de placa JXA-3806, de
propriedade da Requerida, requerendo, por conseguinte, indenização em virtude do acidente com vítima fatal.Audiência à fl. 32,
não tendo logrado êxito a conciliação.Contestação às fls. 33/44, oportunidade em que a defesa do Requerido sustentou
preliminarmente as teses de pedido ininteligível, ilegitimidade passiva e ativa e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda
por culpa exclusiva da vítima pelo evento morte. Ainda nesse sentido, requereu a conversão do feito em ordinário, como forma de
admissão de denunciação à lide dos proprietários do cavalo mecânico em que se encontrava acoplado o Reboque de propriedade
da Requerida.Réplica às fls. 64/65, tendo sido refutado os termos da peça contestatória e ratificado os termos da
exordial.Sentença à fl. 88, declinando a competência do juízo para esta comarca.Despacho de recebimento dos autos à fl.
102.Petição dos Autores à fl. 107, asseverando para o prosseguimento do feito.Audiência de Instrução e Julgamento às fls.
121/122, oportunidade em que se procedeu à oitiva dos autores e testemunhas do acidente.Alegações finais dos Autores às fls.
123/128, pugnando pela procedência da demanda, nos termos da exordial, na mesma oportunidade foi juntada certidão de óbito do
filho dos Autores, conforme deliberação em audiência de instrução de fl. 121/122.Certidão à fl. 130, asseverando para o transcurso
do prazo para apresentação das alegações finais da Demandada, sem que fossem as mesmas oferecidas.Vieram os autos
conclusos para sentença.Eis o que importava relatar. Decido.Ab initio, no que toca à preliminar de pedido inteligível, vislumbro que
não merece acolhimento, uma vez que, pormenorizadamente declinado, segundo critérios de fixação a partir do valor do salário
mínimo, o que não dissoa dos parâmetros erigidos pelas cortes judiciais brasileiras.Não obstante, em relação à preliminar de
ilegitimidade ativa, vislumbro não merecer acatamento, eis que segundo estabelece o código civil brasileiro, o direito de exigir
reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança (art. 942). Ainda nesse sentido, o mesmo diploma entabua que
na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente (art. 1.836).Na
hipótese dos autos, verifico que o filho dos Requerentes faleceu sem deixar cônjuge e filhos civilmente reconhecidos, do que
verifico da certidão de celebração de casamento religioso sem efeitos civis de fl. 19, em que contraiu vínculo matrimonial sem
repercussão na esfera cível, bem como do fato de que, conforme, declinados pelos Requerentes, os filhos existentes não teriam
sido formalmente reconhecidos pelo falecido, o que lhes retira a prerrogativa de figurar no bojo da ação, enquanto pendente
circunstância de desconhecimento de filiação paterna.Nesse sentido, legítima é a constituição do polo ativo da demanda, eis que
formado pelos ascendentes do de cujus, primeiros na ordem de sucessão hereditária, se considerado a inexistência de cônjuge e
filhos para efeitos civis.Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela Ré, vislumbro que não merece prosperar a
alegação, eis que, apesar de possuírem proprietários distintos, o cavalo mecânico e o reboque envolvidos no sinistro, compõe um
todo, não figurando como peças autônomas, em que se pode individualizar a responsabilização de cada qual quando da ocorrência
de um evento danoso.Ademais, verifico constar dos autos, instrumento contratual que denota a existência de vínculo jurídico entre
a Requerida e o motorista da carreta envolvida no acidente, este consubstanciado no contrato de transporte de carga de fls. 56/58,
decorrente da atividade desenvolvida pela empresa ré, in casu, prestação de serviços de transportes rodoviários, urbanos,
intermunicipal, e, interestadual, de cargas em geral, conforme objeto social da sociedade, declinado na cláusula 2ª, do contrato
social da Requerida (fl. 50), a qual teria contratado os serviços do proprietário do cavalo mecânico como forma de
operacionalização de seu empreendimento.Destarte, corriqueira é a prática da realização de contratos de transporte de carga,
principalmente como forma de mitigar os gastos concernentes à prestação de serviços de transporte, o que, no entanto, não pode
servir como mecanismo de integral desoneração pelos riscos da atividade, sob pena de se estar privilegiando aqueles que,
desarrazoadamente, se utilizam da terceirização como forma de se eximir das consequências concernentes à atividade que
desempenham.Não obstante, refutando a tese erigida pela Requerida, ainda que o reboque não tenha força motriz própria, o que
figura como impecilho à sua propulsão individual, o cavalo mecânico de propriedade de terceiros estava-o conduzindo para atingir
finalidade de interesse da Requerida, ou seja, para cumprir finalidade contratual e econômica da empresa transportadora, o que a
torna solidariamente responsável pelos danos atinentes aos acidentes que por ventura venham a ocorrer durante o percurso do
transporte da carga. Nesse sentido:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULOS - AGRAVOS RETIDOS NÃO
PROVIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO SEMI-REBOQUE AFASTADA - MORTE DO FILHO DA
AUTORA - CULPA DAS REQUERIDAS - COMROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - ABATIMENTO DO
VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - DANO MORAL COMPREENDIDO NO CONCEITO DE DANO PESSOAL - SEGURO COBERTURA - CONDENAÇÃO DA SEGURADA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS REFERENTES À
DENUNCIAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. - A legitimidade passiva ad causam deve
ser aferida através do conceito abstrato, dentro da relação jurídica processual, bastando que o autor da ação indique a empresa
como responsável pelo acidente para que ela se torne legítima a compor o pólo passivo da ação de indenização. – (...) - O cavalo
mecânico e o semi-reboque nele engatado constituem um só veículo quando em circulação no trânsito, sendo os
respectivos proprietários partes legítimas para figurarem no pólo passivo da ação indenizatória. - Respondem
solidariamente as proprietárias do veículo rebocador e do semi-reboque pelos danos causados a terceiros em virtude de
colisão, tendo em vista que o cavalo mecânico e reboque, mesmo que sejam de proprietários distintos, enquanto circulam
no trânsito, constituem um só veículo, tornando-se impossível atribuir a uma só das partes a responsabilidade de
indenizar o dano causado. - De acordo com o que dispõe o artigo 932, inciso III do Código Civil, o empregador é responsável pela
reparação civil dos atos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho que lhes competir. (...). (TJ/MG:
Apelação Cível 1.0325.08.010917-7/001, Relator: Des. Alvimar de Ávila, Data do julgamento: 17/10/2012, Data da publicação:
25/10/2012).ACIDENTE DE VEICULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Colisão provocada por carreta, formada pelo
conjunto "cavalo-mecânico e semi-reboque" - Legitimidade passiva ad causam - Culpa do condutor da carreta configurada
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- Responsabilidade solidária do proprietário do semi-reboque - Aplicação da súmula 492 do STF - Exegese do art. 942,
parágrafo único, do Código Civil - Agravo retido e apelação não providos. Art. 942, parágrafo único, Código Civil. (992070593425
SP, Relator: Antonio Benedito Ribeiro Pinto, Data de Julgamento: 29/06/2010, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/07/2010).RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. "CAVALO
MECÂNICO" E REBOQUE. PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PREPOSIÇÃO.
SÚMULA Nº 492/STF. INAPLICABILIDADE. CARONA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE. 1. Responde civilmente por culpa in eligendo a transportadora, dona de reboque, que contrata transporte de
cargas por "cavalo mecânico" inadequadamente conservado e conduzido pelo seu preposto para circular em rodovias
movimentadas. 2. É vedado em sede de recurso especial a revisão das conclusões a respeito da culpa dos envolvidos no acidente,
obtidas a partir da interpretação de cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. A tese da responsabilidade
no caso de transporte de simples cortesia (carona) não foi prequestionada (Súmula nº 211 do STJ). 4. A responsabilidade solidária
da empresa recorrente por danos causados a terceiro na condição de "locadora ou ou locatária" (Súmula nº 492/STF), a despeito
de constituir fundamento autônomo, não foi atacada no recurso especial. 5. Não há similitude fática, para efeito de caracterização
do dissídio jurisprudencial, entre o caso concreto e os paradigmas apontados, nos quais inexiste vínculo de preposição entre a
proprietária do reboque e o motorista, ou entre a transportadora e o dono do "cavalo mecânico". 6. O conjunto fático-probatório
dos autos é claro quanto à presença de vínculos contratuais estreitos entre a transportadora e o dono do "cavalo
mecânico", reconhecendo-se, por várias circunstâncias, a preposição do dono do "cavalo mecânico" em relação à
transportadora, cuja revisão é inviável no recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 7. "É presumida a culpa do patrão ou
comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto." (Súmula nº 341/STF). 8. Recursos especiais desprovidos. (STJ: REsp
453882/MG, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3- terceira turma, Data do julgamento: 18/09/2012, Data da Publicação:
25/09/2012).Ainda nesse sentido, no que se refere ao pleito de conversão do rito sumário em ordinário, como forma de admissão
de intervenção de terceiros, verifico que não merece prosperar, por figurar o rito sumário como o adequado às demandas
ressarcitórias envolvendo acidente de trânsito, nos termos do art. 275 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que observarse-á o procedimento sumário: II - nas causas, qualquer que seja o valor: d) de ressarcimento por danos causados em acidente de
veículo de via terrestre.Outrossim, quanto à denunciação da lide perquirida, antevejo que o rito sumário não admite intervenção de
terceiros, o que no entanto, não figura como óbice ao pleito de regresso em ação autônoma, hipótese em que o sucumbente
poderá manejar ressarcimento em virtude de condenação baseada em responsabilidade solidária ou subsidiária.Antes do confronto
do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada argumentaram nesse
prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda.De forma ampla, a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar
danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais,
sejam estes difusos, sejam coletivos strictu sensu (Noronha, 2003:429).A responsabilidade tradicional denominada de
extracontratual, modernamente mais aceita como negocial, cuida do inadimplemento de contratos e outros negócios jurídicos.
Verifica-se que nesta modalidade de responsabilidade estão presentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar,
quais sejam: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e culpa.Ao se analisar especificamente a
culpa, lembra-se da tendência jurisprudencial cada vez mais marcante de alargar seu conceito, ou de dispensá-lo como requisito
para o dever de indenizar. Surge, destarte, a noção de culpa presumida, sob o prisma do dever genérico de não prejudicar (Venosa,
2004:21).Esse fundamento fez surgir a teoria da responsabilidade objetiva, presente na lei em várias oportunidades, que
desconsidera a culpabilidade, ainda que não se confunda a culpa presumida com a responsabilidade objetiva. Destaca-se ainda
que a insuficiência da fundamentação da teoria da culpabilidade levou à criação da teoria do risco, com várias matizes, que
sustenta ser o sujeito responsável por riscos ou perigos que sua atuação promove, ainda que coloque toda a diligência para evitar
o dano. Trata-se da denominada teoria do risco criado e do risco benefício.Parte-se da premissa que o sujeito que obtém
vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve indenizar os danos que ocasiona. Diante disso, a teoria da
responsabilidade civil deixa de ser apoiada unicamente no ato ilícito, levando em conta com mais proeminência o ato causador do
dano.Nesse diapasão o Diploma civilista brasileiro preceitua:Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.Art.
932. São também responsáveis pela reparação civil:III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;Neste prisma, a responsabilidade do patrão, amo ou comitente
decorre do poder hierárquico ou diretivo dessas pessoas com relação aos empregados, serviçais e comitidos ou prepostos. A lei
açambarca qualquer situação de direção, com subordinação hierárquica ou não. Importa verificar, na situação concreta, se o
agente praticou a conduta no exercício do trabalho ou por ocasião dele, como reforça a mais recente lei. Na dúvida, os julgados
propendem pela responsabilização do terceiro. Reporta a esse respeito Alvino Lima (2000:66):Há, geralmente, uma dependência
ou sujeição do preposto ou comitente, decorrente da autoridade deste, ou seja, o direito de dar ordens e instruções sobre o modo
de cumprir as funções que são atribuídas ao preposto, assim como o direito de fiscalizar e até intervir no trabalho.No caso em
testilha, vislumbro que o ato ilícito perpetrado em desfavor do filho dos Requerentes se deu na constância da prestação de
serviços contratados pela Requerida, ou seja, no exercício de atividade de transporte de carga. Restou delineado nos autos,
porquanto do depoimento das testemunhas presenciais do acidente, como sendo o condutor da carreta o responsável pela
ocorrência do acidente, nesse sentido declarou a testemunha Charles Damasceno de Oliveira, à fl. 122:Que, à época estava
trabalhava em Açailândia e estava voltando da cidade após um dia de trabalho, quando estava atrás da moto da vítima; Que, uma
carreta o ultrapassou e o fechou; Que, viu quando a carreta colidiu com a moto da vítima e que a moto foi para debaixo do
caminhão; Que, a vítima caiu ao lado do acostamento; Que, o depoente parou para socorrer a vítima; Que, o motorista parou para
socorrer a vítima; Que, quando o depoente parou para socorrer a vítima, este já estava morto (....)No mesmo sentido, a testemunha
Raimundo Brilhante da Silva Filho, à fl. 121:Que, quando vinha de Cajuapara de moto viu quando uma carreta fechou a moto da
vítima, colidindo com este, jogando-o para debaixo do caminhão; Que, não parou para socorrer; Que, vinha na direção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 782 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Açailândia para Itinga; Que, passou direto para a sua casa e avisou para as pessoas do acidente; Que, logo em seguida a carreta
parou no acostamento (...).Corroborando as declarações das testemunhas, a certidão de ocorrência policial (fl. 10), asseverou que:
Após averiguação no local do acidente, podemos verificar que o condutor do veículo-I ao fazer uma ultrapassagem pelo veículo-II,
que ia no mesmo sentido de sua direção, o condutor do veículo II, digo moto, desequilibrou na beira da camada asfáltica e perdeu
o controle da moto, e abalroou no pneu da parte traseira do veículo-I, digo carreta, isto foi o que podemos verificar no local do
sinistro, conforme perícia feita no local do acidente.Ademais, a certidão elaborada pela polícia civil, com base em averiguação no
local do acidente de trânsito, goza de presunção de veracidade, eis que elaborado com base em laudo elaborado por perito
profissional habilitado, dotado de conhecimento técnico necessário à aferição e descrição de circunstâncias atinentes a acidentes
automobilísticos, do que considero prova apta à elucidação dos fatos e consequente apuração de responsabilidade civil da
Requerida.Provados o nexo causal e a autoria, surgirá o dever de indenizar terceiros. Na seara da responsabilidade objetiva, como
regra geral, leva-se em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar bastam o dano e
o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa, requisitos esses delineados nos autos.Por cautela, tem-se que estabelecer, no
caso concreto, se o fato danoso ocorreu em decorrência da relação entre o terceiro e o causador do dano ou em razão dessa
relação. Daí porque o fato de o empregado ou preposto dirigir veículo de terceiro inculpa a este último, em sistema que utiliza, em
síntese, a teoria do risco. Em última análise a aplicação é a da teoria da causa adequada: se o motorista não estivesse autorizado
a dirigir o veículo em razão do emprego ou prestação de serviços, o acidente em tese não teria ocorrido.Nesse campo, presente o
pressuposto do poder de direção, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da presunção absoluta nessa culpa: É
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto (súmula 341).Nos mais modernos
julgados, geralmente nem mais se discutia a natureza desse vínculo entre causador e o patrão ou comitente. A sociedade aceita
esse vínculo sem rebuços, tanto que hoje se encara essa responsabilidade como objetiva, o que foi consagrado pelo art. 933 do
Código Civil. Restará ao empregador provar que o causador do dano não é seu empregado ou preposto ou que o dano não foi
causado no exercício do trabalho ou em razão dele, o que no caso em apreço não foi demonstrado pela Requerida.Nessas
premissas, importa aclarar que nem sempre há condições de estabelecer a causa direta do fato, sua causa eficiente.
Normalmente, aponta-se a teoria da causalidade adequada, ou seja, a causa predominante que deflagrou o dano, o que nem
sempre satisfaz no caso concreto. Aponta Caio Mário da Silva Pereira (1999:82), após informar sobre as várias doutrinas sobre o
tema que o que importa,é estabelecer, em face do direito positivo, que houve uma violação de direito alheio e um dano, e que
existe um nexo causal, ainda que presumido, entre uma e outro. Ao juiz cumpre decidir com base nas provas que ao demandante
incumbe produzir.Vislumbrada nos autos a existência do ato ilícito a ensejar responsabilização civil objetiva, passa-se agora à
análise pormenorizada de cada modalidade de dano experimentados pelos Autores.Sem maiores digressões jurídicas, é cediço
que a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, respectivamente, asseguram como direito e garantia fundamental do
indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do
dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de
indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.Dano pode ser conceituado como toda diminuição de patrimônio. Não há
como se da um conceito unitário de dano, tendo em vista os inúmeros matizes que o vocábulo engloba. O dano interessa à
responsabilidade civil é o indenizável, que se traduz em prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da
perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em princípio indenizável. Nesse sentido, não há diferença entre dano contratual
e extracontratual.Reparar o dano, qualquer que seja sua natureza, significa indenizar, tornar indene o prejuízo. Indene é o que se
mostra íntegro, perfeito, incólume. O ideal de justiça é que a reparação de dano seja feita no molde que a situação anterior seja
reconstituída.O art. 402 do Código Civil estabelece que “ as perda e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Tem-se que perdas e danos representam expressões redundantes, pois significam
a mesma coisa, qual seja, o dano emergente (o que efetivamente a vítima perdeu). O lucro cessante (o que razoavelmente deixou
de ganhar) não está abrangido por esta terminologia).Desse modo, nos danos patrimoniais, devem ser computados não somente a
diminuição no patrimônio da vítima, mas também o possível aumento patrimonial que teria havido se o evento não tivesse
ocorrido.Como é lógico, o ideal é indenizar exatamente o valor da perda, o que, todavia, nem sempre é possível. Ao mesmo tempo
em que não se pode converter a indenização em instrumento de lucro ou enriquecimento injusto, de nada adianta indenizar de
forma insignificante ou incompleta. Uma vez ocorrido o dano, os transtornos à vítima são inevitáveis, ainda que obtenha
indenização in natura ou in pecúnia. A sentença e a liquidação dos danos funcionam, na maioria das vezes, como mero lenitivo
para o dano, mormente quando o valor em dinheiro é substitutivo da coisa. A indenização em dinheiro é indenização postiça, como
afirma Silvio Rodrigues.No caso em testilha, pleitearam os Requerentes indenização material consubstanciada no arbitramento de
pensão, na base de R$ 700,0 (setecentos reais) mensais, valor este condizente com a remuneração percebida por seu filho, no
exercício da profissão de açougueiro, sem que, para tanto, fizessem prova de suas alegações, através da juntada de comprovante
de rendimento ou por outro meio de prova.Não obstante, vislumbro que a não demonstração taxativa da remuneração da vítima,
não pode figurar como impecilho à fixação de pensão tendo por base a ocorrência do evento morte, principalmente se considerado
o fato de que a vítima possuía profissão definida à época do acidente, e pertencia à família de baixa renda, em que há presunção
relativa de dependência econômica entre seus membros, devendo o pensionamento, nesses casos, ser fixado a partir de critérios
de razoabilidade, perdurando até a data em que a vítima, se viva, completaria 65 anos de idade, expectativa de vida do brasileiro à
época da ocorrência de seu falecimento. Nesse sentido:MORTE DECORRENTE DE ATROPELAMENTO OCASIONADO POR
COLETIVO DA EMPRESA RÉ. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, PENSIONAMENTO E TERMO A
QUO DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de Ação de Indenização por atropelamento do marido e pai
das autoras, por coletivo da empresa ré, o que acabou por ocasionar sua morte. 2. Sentença que julgou procedente o pedido para
condenar Viação Santa Izabel Ltda ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada uma das Autoras a título de dano moral, acrescido de
correção monetária a partir da data da sentença e de juros legais de 12% a.a. a partir da data da citação; despesas de luto e
funeral correspondente a três salários mínimos da época do pagamento; e pensão mensal vitalícia para indenização à primeira
Autora, correspondente a 2/3 do salário mínimo até quando o falecido completaria sessenta e cinco anos; bem como ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. 3. A controvérsia cinge-
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se ao valor arbitrado a título de pensão à esposa da vítima do atropelamento; ao valor fixado a título de danos morais, para cada
uma das autoras; e ao termo a quo de incidência dos juros de mora. 4. Quanto ao pensionamento, há que se dizer que não se
confundem o previdenciário e o pensionamento decorrente de ato ilícito, sendo esta a hipótese dos autos, não havendo
que se falar, pois, em violação do artigo 201, §2º, CRFB por ter havido fixação em valor inferior ao salário mínimo. 5.
Correta a sentença que, diante da ausência de comprovação de ganhos pela vítima, condenou a parte ré ao pagamento de
pensão com base no salário mínimo, e em valor equivalente a 2/3 daquele valor, por corresponder 1/3 às despesas do
próprio falecido, caso vivo estivesse, com base em jurisprudência do STJ. 6. Condizente com todos os princípios norteadores
para o arbitramento do dano moral, atendendo ao trinômio "reparação, reprovação e prevenção", levando ainda em consideração
as circunstâncias fáticas peculiares e suas conseqüências, como a extensão do dano, intensidade e duração do sofrimento
experimentado, o valor arbitrado a título de danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das autoras, observado,
ainda, o tempo decorrido entre o fato e a propositura da presente demanda (quase vinte anos). 7. O termo a quo da incidência dos
juros de mora, sobre o valor dos danos morais, é o evento danoso - falecimento da vítima, vez que a hipótese é de
responsabilidade extracontratual (S. 54, STJ). 8. Parcial provimento do recurso. (TJ/RG: Apelaçãon°. 0022452-12.2008.8.19.00 - 1ª
Ementa - Apelação DES(a). Letícia Sardas - Julgamento: 03/03/2011 - vigésima câmara cível.)RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO MAIOR. AÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS. DANO PRESUMIDO. PENSÃO
MENSAL DEVIDA. Não mais se discutindo sobre a ocorrência delituosa e obrigação de indenizar, cabe fixar a indenização por
danos patrimoniais. Presume-se o dano resultante da morte de filho adulto, que residia em companhia dos pais, fixando-se
o valor da pensão mensal, diante das circunstâncias retratadas no processo, em um terço do que a vitima percebida pelo
exercício das suas atividades laborativas.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMILIA DE BAIXA RENDA.
JUROS DE MORA E COMPOSTOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ADESIVO. 1. (...).5. A jurisprudência desta corte, salvo casos excepcionais, tem dispensado
a constituição do capital como meio de garantir o cumprimento da indenização. 6. Sendo a vítima maior e trabalhadora e
cuidando-se de família de baixo poder aquisitivo, o pensionamento deve perdurar ate a data em que a vítima, se viva
estivesse, completaria 65 anos de idade. 7. Ônus da sucumbência fixada proporcionalmente à culpa da vitima, devendo os
autores arcar com 30% dos mesmos. 8. Recurso especial adesivo não conhecido por faltar prequestionamento em relação à
litigância de má-fe. 9. Recurso especial principal conhecido e provido parcialmente e recurso especial adesivo não conhecido.
(STJ: REsp 93537/SP, Relator(a): Min. Carlos Alberto Menezes, direito (1108) órgão julgador t3 - terceira turma, data do
julgamento: 04/12/1997, data da publicação/fonte dj 16/02/1998 p. 87).RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. VIÚVA E PAIS DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE
DEPENDÊNCIA. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECURSO DE TEMPO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. (...). 3 - No que
se refere aos danos materiais, a jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que, nas famílias de
baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade
da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Quanto aos genitores, a presunção de assistência vitalícia
dos filhos diminui depois que o filho completa 25 anos de idade ou constitui sua própria família, como na hipótese.
Precedentes. 4 (...) 6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ: REsp 1133033 / RJ, Relator(a)
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (1147), Órgão Julgador T3 - terceira turma, Data do Julgamento 07/08/2012, Data da
Publicação/Fonte DJe 15/08/2012).Portanto, entendo configurado os danos materiais, a serem arbitrados na forma de pensão,
em decorrência de conduta lesiva no bojo de relação de prestação de serviços contratados pela Requerida, do que resultou no
falecimento do filho dos Requerentes, engendrando-lhes prejuízos incomensuráveis de ordem material e moral, do qual passo a
fixar os últimos a partir de agora.Quanto ao dano moral ou extrapatrimonial, esse é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos,
morais ou intelectuais da vítima. O dano moral é mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva.
Assim nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em
geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas:
2004. pág. 39/40 – grifo nosso).Sob o prisma dos direitos fundamentais, nasceram os direitos de personalíssimos de terceira
geração que visam assegurar um mínimo de dignidade ao homem: direito à integridade física, ao próprio corpo, ao nome, à
privacidade, à vida íntima no casamento, à imagem, reputação, etc. é impossível enumerar exaustivamente todos os direitos da
personalidade; sendo que, a violação de qualquer um deles, gera ao infrator o dever de indenizar.Nessas premissas, será dano
moral aquele prejuízo que provém de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja,
um desconforto comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido.Não obstante, do
ponto de vista estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A
condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75).
Por isso, a razão da indenização do dono moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação
de dano moral pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional, frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais
íntimos da personalidade.Contudo, os danos morais devem ser fixados não apenas com caráter didático, mais também com
caráter compensatório e retributivo, com finalidade de coibir reincidência do causador dano, com fundamento no princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.Todas as teorias e adjetivações da responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia
de qualificação do risco, ou seja, o que importa é a essência da atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes,
quando a prova da culpa é um fardo pesado para a vítima, nos ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por dispensála (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 21).In casu, o abalo moral decorrente da perda de um filho
é incomensurável, não havendo medidas que venham a compensar satisfatoriamente a ausência do filho do seio familiar, tendo a
indenização, nessas hipóteses, mero condão reparatório, do que deverá ser arbitrada de forma razoável no sentido de atenuar o
dor sofrida por seus genitores. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULOS - AGRAVOS RETIDOS NÃO
PROVIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO SEMI-REBOQUE AFASTADA - MORTE DO FILHO DA
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AUTORA - CULPA DAS REQUERIDAS - COMROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - ABATIMENTO DO
VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - DANO MORAL COMPREENDIDO NO CONCEITO DE DANO PESSOAL - SEGURO COBERTURA - CONDENAÇÃO DA SEGURADA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS REFERENTES À
DENUNCIAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. – (...) - Respondem solidariamente as
proprietárias do veículo rebocador e do semi-reboque pelos danos causados a terceiros em virtude de colisão, tendo em vista que
o cavalo mecânico e reboque, mesmo que sejam de proprietários distintos, enquanto circulam no trânsito, constituem um só
veículo, tornando-se impossível atribuir a uma só das partes a responsabilidade de indenizar o dano causado. - De acordo com o
que dispõe o artigo 932, inciso III do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil dos atos praticados por seus
empregados ou prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.(...). - O dano moral, in casu, é presumido, diante da
incomensurável dor pelos pais sofrida com a perda violenta de um filho. - O valor dos danos morais a ser pago pelas
requeridas e, em direito de regresso, pela seguradora deve ser corrigido monetariamente, a partir desta decisão, de
acordo com a tabela da douta Corregedoria-Geral de Justiça, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde
o evento danoso (Súmula n. 54, do STJ). - Não há possibilidade de se compensar do valor da indenização com o que já fora
recebido a título de seguro obrigatório - DPVAT, visto que a natureza deste, de cunho eminentemente social, não se confunde com
a indenização devida pelo causador do dano, de direito comum. (...). (TJ/MG: Apelação Cível 1.0325.08.010917-7/001, Relator:
Des. Alvimar de Ávila, Data do julgamento: 17/10/2012, Data da publicação: 25/10/2012).Portanto, entendo configurado o dano
moral, em decorrência da conduta lesiva perpetrada no bojo de relação de prestação de serviços de transporte de cargas,
contratados pela Requerida, do que advieram severos desconfortos de ordem emocional e psicológica aos Demandante, em
virtude da perda de um filho de forma tão efêmera e violenta.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido constante na exordial, CONDENANDO a empresa Ré SAX DISTRIBUIDORA E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES
LTDA, a pagar aos Autores ANTÔNIO ALVES MIRANDA e MARLY PEREIRA DOS SANTOS, o valor de R$ 101.700,00 (cento e
um mil e setecentos reais) a título de indenização por danos morais. Outrossim, condeno ainda a Requerida em danos materiais, o
qual fixo na forma de pensionamento mensal, no valor correspondente a 2/3 do salário mínino, devendo a Requerida arcar com tal
dispêndio, contado da data do evento danoso, até a data em que, se vivo, completaria 65 anos de idade, ou seja, dia 14 de abril do
ano de 2037, devendo este ser pago de uma só vez, nos termos do § único do art. 950 do código civil brasileiro.Condeno a
Requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da condenação, conforme
preceitua o art. 20, §3° do CPC.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, para o requerido
efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do art. 475-J do
Código de Processo Civil brasileiro.O quantum indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da
intimação da sentença, até o efetivo pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês a
partir do evento danoso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I.Itinga do
Maranhão (MA), 14 de março de 2013.
ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITA
Juiz de Direito
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido Liminar
Autos nº: 70-30.2010.8.10.0093
Requerente: Rosilene Menezes de Macedo
Requerida: Viação Nossa Senhora Aparecida Ltda
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais decorrentes de Acidente de Trânsito com Pedido de
Tutela Antecipada movida por ROSILENE MENEZES DE MACEDO, já qualificada nos autos, em face da empresa VIAÇÃO NOSSA
SENHORA APARECIDA LTDA, sob alegação, em síntese de que, na data de 13/07/2007, por volta das 16:30h, a Requerente
sofreu acidente automobilístico nas proximidades da BR-010, próximo ao Posto Fiscal de Itinga do Maranhão, quando ao tentar
realizar o procedimento de descida do ônibus da empresa Requerida, teria o motorista realizado manobra repentina, o que fez com
que o veículo passasse sobre o pé esquerdo da Autora, ocasionando-lhe lesões corporais graves de caráter permanente.Segue
aduzindo que do acidente advieram lesões corporais, inclusive com complicações que resultaram em invalidez permanente que a
impossibilita de exercer sua capacidade funcional para o trabalho, com “falta de sensibilidade dos dedos, limitação dos
movimentos dos dedos e deformidade dos mesmos”, bem como outras lesões significativas, conforme laudos médicos acostados
aos autos. Com a inicial vieram documentos de fls. 17/27.Decisão denegando antecipação de tutela à fl. 28.Contestação às fls.
37/86, oportunidade em que, preliminarmente, a empresa Requerida denunciou à lide a Seguradora Nobre Seguradora do Brasil
S/A, sob o argumento de que possui contrato de seguro com cobertura para danos morais, materiais e corporais em caso de
sinistro. No mérito, arguiu a inexistência de liame subjetivo que interligasse a conduta lesiva responsável pelos danos corporais
sofridos pela Autora com a ação de seu preposto, motorista do veículo. Em seguida, refuta a qualidade de prova inequívoca do
boletim de ocorrência do acidente acostado aos autos eis que realizado tendo em vista o depoimento unilateral da Autora.
Outrossim, erige a tese de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente a de culpa concorrente. Por fim, acentua a inexistência do
dever de indenizar, refutando todos os termos deduzidos na inicial. Com a contestação advieram documentos de fls.
87/96.Audiência preliminar às fls. 97/98, oportunidade em que a parte Autora aceitou a denunciação da lide feita pela Demandada.
Contestação da Denunciada às fls. 107/117, tendo sua defesa sustentado a tese de ausência de nexo causal entre a conduta do
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ofensor em relação ao ofendido, razão pela qual pugnou pela improcedência integral da demanda. No mesmo ato processual
pugnou pela denunciação à lide da empresa de Resseguros - IRB. Com a contestação vieram documentos de fls. 118/151.
Audiência de Conciliação infrutífera à fl. 157. Réplica à Contestação ofertada pela Denunciada às fls. 160, momento em que a
Denunciante concordou fosse denunciada à lide o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), pugnando mais uma vez pela
improcedência da demanda.Audiência Preliminar à fl. 164, sendo fixados os pontos controvertidos da demanda. Audiência de
Instrução e Julgamento às fls. 166/168, tendo se procedido à oitiva das partes e das testemunhas. Alegações Finais da
Demandada às fls. 169/171, circunstância em que foram ratificados os termos da peça contestatória. Alegações Finais da
Denunciada à fl. 172, pautadas em remissões à peça contestatória. Alegações Finais da Autora às fls. 173/200, tendo sido
reafirmados os pleitos inicialmente deduzidos. Vieram os autos conclusos para sentença. Eis o que importava relatar. Decido. Ab
initio, antes do confronto do mérito, é de se destacar que este juízo não vislumbra, de ofício, nulidade, bem como as partes nada
argumentaram nesse prisma. Passa-se, assim, ao mérito da demanda. De forma ampla, “ a responsabilidade civil é sempre uma
obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou
transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos strictu sensu” (Noronha, 2003:429). A responsabilidade tradicional
denominada de extracontratual, modernamente mais aceita como negocial, cuida do inadimplemento de contratos e outros
negócios jurídicos. Verifica-se que nesta modalidade de responsabilidade estão presentes os requisitos para a configuração do
dever de indenizar, quais sejam: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e culpa. Ao se analisar
especificamente a culpa, lembra-se da tendência jurisprudencial cada vez mais marcante de alargar seu conceito, ou de dispensálo como requisito para o dever de indenizar. Surge, destarte, a noção de culpa presumida, sob o prisma do dever genérico de não
prejudicar (Venosa, 2004:21). Esse fundamento fez surgir a teoria da responsabilidade objetiva, presente na lei em várias
oportunidades, que desconsidera a culpabilidade, ainda que não se confunda a culpa presumida com a responsabilidade objetiva.
Destaca-se ainda que a insuficiência da fundamentação da teoria da culpabilidade levou à criação da teoria do risco, com várias
matizes, que sustenta ser o sujeito responsável por riscos ou perigos que sua atuação promove, ainda que coloque toda a
diligência para evitar o dano. Trata-se da denominada teoria do risco criado e do risco benefício. Parte-se da premissa que o
sujeito que obtém vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve indenizar os danos que ocasiona. Diante disso, a
teoria da responsabilidade civil deixa de ser apoiada unicamente no ato ilícito, levando em conta com mais proeminência o ato
causador do dano.Nesse diapasão o Diploma civilista brasileiro preceitua: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem. Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente,
por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; Neste prisma, a
responsabilidade do patrão, amo ou comitente decorre do poder hierárquico ou diretivo dessas pessoas com relação aos
empregados, serviçais e comitidos ou prepostos. A lei açambarca qualquer situação de direção, com subordinação hierárquica ou
não. Importa verificar, na situação concreta, se o agente praticou a conduta no exercício do trabalho ou por ocasião dele, como
reforça a mais recente lei. Na dúvida, os julgados propendem pela responsabilização do terceiro. Reporta a esse respeito Alvino
Lima (2000:66): “Há, geralmente, uma dependência ou sujeição do preposto ou comitente, decorrente da autoridade deste, ou
seja, o direito de dar ordens e instruções sobre o modo de cumprir as funções que são atribuídas ao preposto, assim como o direito
de fiscalizar e até intervir no trabalho”. No caso em testilha, vislumbro que o ato ilícito perpetrado em desfavor da Requerente se
deu na constância de atividade laboral do agente causador do dano, ou seja, no exercício de suas funções de motorista da
empresa Requerida. Restou delineado nos autos, tanto das provas acostadas, quanto do depoimento da parte Autora, que o
condutor do veículo de placa MWA-5214, este de propriedade da Requerida, foi o responsável pelo acidente que vitimou a Autora
da demanda, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, o que tem lhe justificado severos danos de ordem material e moral.
Ademais, ressalta-se o fato de que conforme declarações da parte Autora à fl. 167, o preposto da Requerida estaria dirigindo de
forma imprudente no dia do acidente, empreendendo alta velocidade nas ruas, não fazendo as paradas de praxe nos “pontos de
ônibus” bem como ignorando os pedidos de “parada” realizados pelos passageiros, o que denota má prestação de serviço e
comportamento incompatível com o exercício da atividade de motorista de ônibus.Por cautela, tem-se que estabelecer, no caso
concreto, se o fato danoso ocorreu em decorrência da relação entre o terceiro e o causador do dano ou em razão dessa relação.
Daí porque o fato de o empregado ou preposto dirigir veículo de terceiro inculpa a este último, em sistema que utiliza, em síntese,
a teoria do risco. Em última análise a aplicação é a da teoria da causa adequada: se o motorista não estivesse autorizado a dirigir o
veículo em razão do emprego ou prestação de serviços, o acidente em tese não teria ocorrido. Nesse campo, presente o
pressuposto do poder de direção, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da presunção absoluta nessa culpa: É
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto (súmula 341). Nos mais modernos
julgados, geralmente nem mais se discutia a natureza desse vínculo entre causador e o patrão ou comitente. A sociedade aceita
esse vínculo sem rebuços, tanto que hoje se encara essa responsabilidade como objetiva, o que foi consagrado pelo art. 933 do
Código Civil. Restará ao empregador provar que o causador do dano não é seu empregado ou preposto ou que o dano não foi
causado no exercício do trabalho ou em razão dele, o que no caso em apreço não foi demonstrado pelo Requerido. Provados o
nexo causal e a autoria, surgirá o dever de indenizar terceiros. Na seara da responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se
em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar bastam o dano e o nexo causal,
prescindindo-se da prova da culpa. Nessas premissas, importa aclarar que nem sempre há condições de estabelecer a causa
direta do fato, sua causa eficiente. Normalmente, aponta-se a teoria da causalidade adequada, ou seja, a causa predominante que
deflagrou o dano, o que nem sempre satisfaz no caso concreto. Aponta Caio Mário da Silva Pereira (1999:82), após informar sobre
as várias doutrinas sobre o tema que o que importa, é estabelecer, em face do direito positivo, que houve uma violação de direito
alheio e um dano, e que existe um nexo causal, ainda que presumido, entre uma e outro. Ao juiz cumpre decidir com base nas
provas que ao demandante incumbe produzir. Vislumbrada nos autos a existência do ato ilícito a ensejar responsabilização civil
objetiva, passa-se agora à análise pormenorizada de cada modalidade de dano experimentado pelo Autor. Sem maiores
digressões jurídicas, é cediço que a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, respectivamente, asseguram como direito
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e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à
imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a imagem,
assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Quanto ao dano material, denota-se que dano
pode ser conceituado como toda diminuição de patrimônio. Não há como se da um conceito unitário de dano, tendo em vista os
inúmeros matizes que o vocábulo engloba. O dano interessa à responsabilidade civil é o indenizável, que se traduz em prejuízo,
em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em princípio
indenizável. Nesse sentido, não há diferença entre dano contratual e extracontratual. Reparar o dano, qualquer que seja sua
natureza, significa indenizar, tornar indene o prejuízo. Indene é o que se mostra íntegro, perfeito, incólume. O ideal de justiça é que
a reparação de dano seja feita no molde que a situação anterior seja reconstituída. O art. 402 do Código Civil estabelece que “ as
perda e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Tem-se que
perdas e danos representam expressões redundantes, pois significam a mesma coisa, qual seja, o dano emergente (o que
efetivamente a vítima perdeu). O lucro cessante (o que razoavelmente deixou de ganhar) não está abrangido por esta
terminologia). Desse modo, nos danos patrimoniais, devem ser computados não somente a diminuição no patrimônio da vítima,
mas também o possível aumento patrimonial que teria havido se o evento não tivesse ocorrido.Como é lógico, o ideal é indenizar
exatamente o valor da perda, o que, todavia, nem sempre é possível. Ao mesmo tempo em que não se pode converter a
indenização em instrumento de lucro ou enriquecimento injusto, de nada adianta indenizar de forma insignificante ou incompleta.
Uma vez ocorrido o dano, os transtornos à vítima são inevitáveis, ainda que obtenha indenização in natura ou in pecúnia. A
sentença e a liquidação dos danos funcionam, na maioria das vezes, como mero lenitivo para o dano, mormente quando o valor
em dinheiro é substitutivo da coisa. A indenização em dinheiro é indenização postiça, como afirma Silvio Rodrigues.No caso em
testilha, vislumbro que a Requerente pleiteou indenização material consubstanciada no arbitramento de pensão mensal no valor
correspondente a um salário mínimo, sem que para tanto fizesse prova dos danos materiais notoriamente experimentados, bem
como demonstrasse a superveniência de incapacidade laboral permanente suficiente à incapacitação de prover seu próprio
sustento.Ainda nesta senda, os laudos médicos acostados aos autos levam a crer que do acidente advieram à Requerente,
deformidades e limitações de movimentos restritas aos dedos do pé esquerdo, o que, no entanto, não induz na perda da
mobilidade do pé e nem tampouco na incapacidade plena ao exercício laboral, o qual, a partir do evento danoso, deverá ser
condizente com sua atual limitação física.Não obstante, verifico que a Autora não quantificou, pormenorizadamente, os danos
materiais experimentados em virtude das lesões resultantes do evento danoso, tendo se restringido, tão somente, a requerer o
arbitramento de pensão mensal por ocasião do dano físico experimentado, o que, a entender desse juízo, não faz jus a
Requerente, eis que não completamente incapacitada ao exercício laboral. As cortes judiciais brasileiras assim têm se
manifestado: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM BICICLETA - EXCESSO DE
VELOCIDADE - DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO LOCAL (LOMBADA) - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO COMPROVADA PENSÃO INDEVIDA - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - DANO MORAL E ESTÉTICO - DEVIDOS FIXAÇÃO CONJUNTA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MS: Processo: AC 3416 MS
2008.003416-0; Relator(a): Des. Rubens Bergonzi Bossay; Julgamento: 05/05/2008 ; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Publicação:
02/06/2008; Parte(s): Apelante: Graciele de Oliveira; Apelados: Fabrício Miyasaki e outro). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL - CAMINHÃO QUE
INVADIU A PISTA CONTRÁRIA - EXCESSO DE VELOCIDADE DEMONSTRADO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA ÔNUS PROBATÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - PENSÃO
MENSAL INDEFERIDA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO DANO ESTÉTICO MANTIDO - CÚMULAÇÃO AUTORIZADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 368, DO STJ - COBERTURA DA
APÓLICE QUE ABRANGE OS DANOS MORAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA APÓLICE - JUROS DE
MORA DESDE A DATA DO EVENDO DANOSO - DESCONTO DPVAT - AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO
SEGURO - COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NÃO AUTORIZADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 1 E 3 PARCIALMENTE PROVIDOS E APELO 2 DESPROVIDO. (Processo: AC
6663434 PR 0666343-4; Relator(a): Renato Braga Bettega; Julgamento: 26/08/2010; Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível; Publicação:
DJ: 468). ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÕES POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. 1. Não comprovada a incapacidade permanente para a atividade militar, não há direito
à reforma. 2. Laudo ortopédico, obtido pelo autor extrajudicialmente, de forma unilateral, não serve para embasar o pedido de
reforma. 3. Mantidos os valores das indenizações por danos morais e estéticos. (TRF4/Apelação Cível, Processo: AC 4629 RS
2005.71.02.004629-9; Relator(a): Marga Inge Barth Tessler; Julgamento:12/05/2010 ; Órgão Julgador:quarta turma; Publicação:
D.E. 31/05/2010.) Quanto ao dano moral ou extrapatrimonial, esse é aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou
intelectuais da vítima. O dano moral é mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos
ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral,
direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004.
pág. 39/40 – grifo nosso). Sob o prisma dos direitos fundamentais, nasceram os direitos de personalíssimos de terceira geração
que visam assegurar um mínimo de dignidade ao homem: direito à integridade física, ao próprio corpo, ao nome, à privacidade, à
vida íntima no casamento, à imagem, reputação, etc. é impossível enumerar exaustivamente todos os direitos da personalidade;
sendo que, a violação de qualquer um deles, gera ao infrator o dever de indenizar. Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que provem de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um
desconforto comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Não obstante, do ponto
de vista estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária, eis que é incomensurável. A
condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75).
Por isso, a razão da indenização do dono moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio de Salvo Venosa, 2004:41). Assim, a reparação
de dano moral pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional, frustração, prejuízo moral, danos aos aspectos mais
íntimos da personalidade. Contudo, os danos morais devem ser fixados não apenas com caráter didático, mais também com
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caráter compensatório e retributivo, com finalidade de coibir reincidência do causador dano, com fundamento no princípio da
razoabilidade e proporcionalidade. Todas as teorias e adjetivações da responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia
de qualificação do risco, ou seja, o que importa é a essência da atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes,
quando a prova da culpa é um fardo pesado para a vítima, nos ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por dispensála (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 21). Portanto, entendo configurado o dano moral, em
decorrência da conduta lesiva do empregado da empresa Ré, que ao conduzir veículo automotor de forma imprudente vitimara a
Requerente, causando-lhes severos desconfortos de ordem física e emocional, visto que do acidente advieram deformidades de
natureza grave à Autora, o que lhe ocasionou severos desconfortos de ordem psicológica, conforme declaração à fl. 167, além de
ter se submetido ao infortúnio de um tratamento médico-hospitalar que se estendeu por um longo período, sem, no entanto, ter
recebido qualquer tipo de ajuda da Requerida. Quanto ao dano estético, tem-se que configura uma terceira espécie de dano
existente na responsabilidade civil, subsistindo autônoma e independentemente perante os danos material e moral, como já bem
definiu o Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados, e recentemente ao publicara Súmula 387, prevendo que é lícita a
cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Conceituando o dano estético, recorre-se à lição de Maria Helena
Diniz, para quem O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou
deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo
numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo
ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas
etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios,
dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.
Destarte, o direito à saúde encontra respaldo, no artigo 6º da Constituição Federal, sob a égide “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”, sendo, portanto, um direito fundamental da pessoa humana, daí se inferindo uma característica do direito à saúde,
um direito social. Percebe-se, ato contínuo, que o direito à saúde possui clara conotação de direito à integridade física, surgindo o
dever de indenizar por dano estético toda vez que esse bem juridicamente tutelado for lesado. A integral reparação do bem
juridicamente tutelado (saúde), desta feita, ampara a reparação plena e inquestionável do dano estético, de maneira independente
e autônoma à dos danos material e moral, haja vista tratar-se este de cunho subjetivo, ou seja, dependendo ou não das
repercussões danosas causadas ao ofendido, enquanto que o dano estético é de cunho objetivo, existindo após a alteração da
integridade física da vítima, sendo ele mais ou menos equivalente de uma pessoa para outra. Nesse sentido, importante voto do
ilustre e saudoso Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, quando ainda no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp.
156.453/SP, estando descrito que tecnicamente, é possível que a indenização decorrente da lesão deformante alcance verbas
independentes de dano material, de dano moral e de dano estético. Na realidade, com esta perspectiva o dano estético perde a
sua característica inaugural de espécie do gênero dano moral, à medida que comporta ressarcimento diverso daquele, mesmo
que, em alguns casos, haja o seu cômputo dentro do dano moral. Portanto, entendo configurado o dano estético, em decorrência
das deformidades de caráter permanente resultantes do acidente provocado pelo preposto da Requerida, tendo como vítima a
Requerente, a qual, segundo laudo médico de fl. 21, apresentou em virtude do acidente cicatriz extensa no dorso do pé esquerdo
com retração dos 4° e 5° dedos, ausência de sensibilidade táctil no dorso do pé e limitação dos movimentos dos dedos, além de
deformidade do 1° dedo do pé, o que representam alterações morfológicas passíveis de indenização.Ultrapassada a fase de
verificação da existência do dano, delimitação de sua extensão, vislumbramento do nexo causal, determinação de critérios de
fixação de indenização, passa-se agora à análise da responsabilização do agente causador do dano. No que toca às denunciações
à lide realizadas, sem maiores digressões jurídicas, é cediço que configura modalidade de intervenção de terceiros, albergada pelo
art. 70 e seguintes do Diploma Processual Civil, visando eliminar eventuais e ulteriores ações regressivas nas quais o terceiro
figuraria como réu. O instituto busca, desta forma, a economia e presteza da entrega da prestação jurisdicional, vez que, ocorrendo
a denunciação, o processo se amplia objetiva e subjetivamente, posto que com a denunciação, em vez de uma, tem-se duas
relações jurídicas processuais. Em conseqüência, toda vez que ocorrer a denunciação à lide, deverão ser resolvidas, a partir da
mesma instrução processual, a ação principal e aquelas que lhes são conexas, quais sejam, as ações regressivas. A hipótese dos
autos refere-se à contemplada pelo inciso III, do art. 70 do CPC, eis que prevê que a denunciação da lide é obrigatória àquele que
estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. Analisando a
hipótese dos autos, vislumbro terem sido feitas duas denunciações à lide por ocasião do exercício do direito de defesa das partes,
a primeira pelo Requerido em relação à Seguradora Nobre Seguros, e a segunda, pela seguradora denunciada em relação ao
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Tendo sido, ambas aceitas, respectivamente, pelo Autor e pela empresa Requerida.Com
referência à denunciação à lide realizada pelo Requerido, reconheço admissível o ingresso da empresa Nobre Seguradora do
Brasil S/A, na medida que, terceira interessada à demanda, e presente vínculo jurídico necessário à responsabilização em
regresso da Denunciada pelos prejuízos experimentados pelo Requerido, nos termos do art. 70, III, do CPC. Outro não é o
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DA RÉ. CONTRATO DE SEGURO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO ADESIVO, FALTA DE PREPARO.
DESERÇÃO. I - Nítida a obrigação da ré de indenizar ao autor pelos danos morais e materiais causados, em decorrência de
acidente de veículos, com fundamento nos arts. 186 e 932, Inciso III, do Código Civil, sendo o dano moral em valor compatível com
a jurisprudência desta Câmara e do STJ. III - a Seguradora denunciada tem obrigação de ressarcir ao denunciante réu, os
valores que este tiver que despender a título de pagamento de danos materiais e morais, até o limite de cobertura da
apólice. IV - não se conhece do recurso adesivo, por ser deserto. V - apelações conhecidas e parcialmente providas. (TJ/MA: N°
do processo: 0199022003; N°. do acórdão: 0473582003; Data do registro do acórdão: 03/12/2003 Relator: Maria Dulce Soares
Clementino; Data de abertura: 27/08/2003; Órgão: São Luís/Ma). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
SEGURADORA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nos termos do art. 70, III, do Código de Processo Civil,
a denunciação da lide é obrigatória "àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
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prejuízo do que perder a demanda". II - Impõe-se deferir o pedido de denunciação da lide à seguradora na hipótese de
comprovação inequívoca da existência de contrato de seguro que garante ao segurado/denunciante o reembolso de
indenizações que for obrigado a pagar em virtude de sentença judicial transitada em julgado. III - Agravo de instrumento
provido. (TJ/MA; n° do processo 0368302010; Número do Acórdão: 1019192011; Data do Registro do Acórdão: 19/05/2011;
Relator: Marcelo Carvalho Silva; Data de abertura: 26/11/2010; Data do Ementário: 23/05/2011, São Luís/Ma). Por outro lado,
destaco para a inadmissibilidade da denunciação da lide apresentada pela empresa Nobre Seguros do Brasil S/A em face do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). A esse respeito destaco: configura o resseguro uma operação pela qual o segurador,
transfere a outrem, total ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Nessa
operação, o segurador objetiva diminuir suas responsabilidades na aceitação de um risco considerado excessivo ou perigoso, e
cede a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. De forma Simplista o resseguro é visto como um seguro do
seguro. Nesse tocante, vislumbro que a bilateralidade no contrato de seguro se perfaz unicamente entre o segurado e a empresa
de seguros, não havendo qualquer comando legal ou contratual que estabeleça uma solidariedade passiva imperativa nas
hipóteses de resseguro, limitando-se a responsabilidade da resseguradora ao limite da importância prevista no contrato de
resseguro, eis que, repito, as partes da relação contratual de seguro estão adstritas às que pactuam volitivamente por sua
realização, afastando-se a responsabilização por eventuais contratos secundários firmados. Nesse tocante, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA E DA
RESSEGURADORA. PENHORA DE BENS DE TITULARIDADE DA RESSEGURADORA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A seguradora é, perante o segurado, a única responsável pelo pagamento da indenização. Não há
qualquer dispositivo legal ou contratual que determine a solidariedade passiva da resseguradora com relação aos débitos
da seguradora. 2. A responsabilidade da resseguradora limita-se ao repasse, para a seguradora, da importância prevista
no contrato de resseguro. É dever da própria seguradora o pagamento total da condenação imposta por decisão judicial
proferida em desfavor do segurado, nos limites da apólice. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ: Processo REsp
1178680 / RS Recurso Especial 2010/0018870-1 Relator(a) Ministra Nancy Andrighi (1118) Órgão Julgador T3 - Terceira Turma;
Data do Julgamento 14/12/2010; Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2011; REVJUR vol. 399 p. 159.) Não obstante, coeso o
entendimento firmado pelas 3ª e 4ª turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a condenação da empresa
seguradora, direta e solidariamente com o segurado, nos limites contratados na apólice de seguro. Nessa linha argumentativa, a
solidariedade estaria adstrita às hipóteses em que a seguradora comparecendo em juízo, aceita a denunciação da lide feita pelo
segurado, o que a faz assumir posição de litisconsorte passivo na demanda principal, e a obrigação decorrente da sentença
condenatória passa a ser solidária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LITISDENUNCIAÇÃO.
SEGURADORA. CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE
SEGURO. SÚMULA 83/STJ. 1. Comparecendo a seguradora em juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e
contestando o pedido principal, assume a condição de litisconsorte passiva. 2. Possibilidade de ser condenada e
executada, direta e solidariamente, com o réu. 3. Por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória
pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes. 4. Concreção do princípio da função social do contrato de
seguro, ampliando o âmbito de eficácia da relação contratual. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do
STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ: AgRg no REsp 474921/RJ; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL; 2002/0133060-1 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA Data do Julgamento 05/10/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 19/10/2010). CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO. MORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. DENUNCIAÇÃO
À LIDE DA SEGURADORA ACEITA E APRESENTADA CONTESTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO PÓLO PASSIVO, EM
LITISCONSÓRCIO COM O RÉU. EXCLUSÃO INDEVIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO,
ATÉ O LIMITE DO CONTRATO DE SEGURO. CPC, ART. 75, I. I. Promovida a ação contra o causador do acidente que, por
sua vez, denuncia à lide a seguradora, esta, uma vez aceitando a litisdenunciação e contestando o pedido inicial se põe
ao lado do réu, como litisconsorte passiva, nos termos do art. 75, I, da lei adjetiva civil. II. Reinclusão da seguradora na
lide e, por conseguinte, na condenação, até o limite do seguro contratado. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ:
Processo REsp 670998 / RS; RECURSO ESPECIAL 2004/0072331-5 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110)
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento 01/10/2009; Data da Publicação/Fonte; DJe 16/11/2009.)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E
SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do
segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização
devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido. (STJ: REsp 925130 / SP; Recurso
Especial; 2007/0030484-4 Relator(a) Ministro LUIS Felipe Salomão (1140) Órgão Julgador S2 - Segunda Seção; Data do
Julgamento 08/02/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2012; RT vol. 921 p. 748). Por verificar a existência de vínculo
contratual entre a Requerida e a empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, considera esse juízo que ambas são solidariamente
responsáveis por indenizar a Requerente pelos danos sofridos em decorrência de sinistro envolvendo o preposto da Requerida e a
Autora da demanda, advertindo, ainda, que a responsabilização da empresa seguradora está limitada às coberturas contratadas na
apólice de seguro.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial, CONDENANDO
as empresas VIAÇÃO APARECIDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, a pagarem à Autora ROSILENE MENEZES DE
MACEDO, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a
título de indenização por dano estético. No que toca ao dano material, consubstanciado no pleito de arbitramento de pensão
mensal, deixo de arbitrar quantum indenizatório em favor da Requerente, eis que não comprovada nos autos, debilidade
permanente suficiente à incapacitação de exercício de atividade laboral. Condeno a Requerida a arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios na base de 15% sob o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, §3° do CPC. Fixo o prazo de
15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, para o requerido efetuar o pagamento aqui estabelecido, sob pena de
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multa de 10% (dez por cento) do valor total, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil brasileiro. O quantum
indenizatório deve ser monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data de ocorrência do evento danoso, até o efetivo
pagamento. Autorizo ainda, a incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I. Esta sentença serve como mandado.
Itinga do Maranhão (MA), 12 de março de 2013.
ALEXANDRE ANTONIO JOSÉ DE MESQUITA
Juiz de Direito

João Lisboa
Primeira Vara de João Lisboa
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 129020138100038
DENOMINAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: ANGELICA ALVES SOUSA
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDENCIA E SECRETARIO FABIO GONDIM
INTIME-SE: DR. LEONIDE SANTOS SOUSA SARAIVA OAB-MA 9334 para tomar conhecimento acerca do despacho judicial que
segue abaixo.
DESPACHO JUDICIAL: A desistência da ação tal como foi requerida na petição de fls. 145 não pode ser homologada após
prolação de sentença. Nesse contexto, considerando a interposição de recurso de apelação pela impetrante (fls. 132/140), creio
que o pedido de desistência refere-se a apelação protocolizada aos 17/01/2013. Assim em atenção ao art. 501 do CPC, procedase à baixa dos presentes autos. Concedo o benefício da justiça gratuita à impetrante, por atender aos requisitos da Lei
41.060/1960. Intime-se. JL. 14/03/2013. Dr. Flávio Roberto Ribeiro Soares, Titular da 1ª vara desta Comarca.
João Lisboa - Ma, 18/03/2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara
de ordem de acordo com provimento 01/2007 CGJ
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 284420138100038
DENOMINAÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REQUERENTE: LEIDYANY DA SILVA REIS
REQUERIDO: BANCO IBI/ BRADESCARD S/A
INTIME-SE: DR. RENATO DIAS GOMES OAB-MA 11483, para tomar conhecimento acerca do despacho judicial que segue
abaixo.
DESPACHO JUDICIAL: Ante o exposto, presentes os pressupostos legais exigidos para a concessão de tal instituto, nos termos
do art. 273, inciso I, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar que a empresa requerida proceda à
exclusão da pendência financeira em nome da autora, referente ao débito discutido na presente demanda (fls. 12 e 18), bem como
providencie a regularização da conta bancária nº. 0880-0, Ag. 6479-3, Banco Bradesco, NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS, sob pena
de multa diária no valor de R$: 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). Designe audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se.
João Lisboa - MA, 30/01/2013. Dr. Flávio Roberto Ribeiro Soares.
João Lisboa - Ma, 18/03/2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara
de ordem de acordo com provimento 01/2007 CGJ
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 7528720098100038
DENOMINAÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADOS: GLEISON SARAIVA DE OLIVEIRA E WALDERLY DA SILVA SANTOS
INTIME-SE: DR. PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA OAB-MA 7087 para tomar conhecimento acerca do despacho judicial que
segue abaixo.
DECISÃO JUDICIAL – PARTE FINAL: Isto posto, com base no art. 413 do CPP, ante a existência de materialidade e indícios
suficientes de autoria, PRONUNCIO os acusados GLEISON SARAIVA DE OLIVEIRA e WANDERLY DA SILVA SANTOS, como
incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, caput, todos do Código Penal, a fim de que sejam
submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, em razão da
ausência dos fundamentos legitimadores da prisão preventiva, bem como considerando que os mesmos já se encontram
respondendo ao processo em liberdade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se nos termos do art. 420 do CPP. Decorrido o prazo
legal, proceda-se nos termos previstos no art. 421 do CPP. João Lisboa (MA), 23 de janeiro de 2013. Dr. Flávio Roberto Ribeiro
Soares, Titular da 1ª vara desta Comarca.
João Lisboa - Ma, 18/03/2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara
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INTIMAÇÃO
Processo: 9000017-56.2013.8.10.0038
Ação: Revisional de Vencimento em Face da Conversão em URV
Requerente: Wally Samya Nogueira Barros Noleto
Requerido: Estado do Maranhão
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora através de seu advogado Dr. JANDUILSON DA SILVA DINIZ – OAB/MA 5683, para tomar
ciência da sentença de fls.28, conforme transcrito a seguir: “Desse modo, com fulcro no art. 51, caput, da Lei nº 9099/95, c/c art.
267, inciso VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios,
conforme inteligência do art. 55, caput, da Lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o transito em julgado, arquivese com a devida baixa. João Lisboa/MA, 14 de março de 2013. Juiz Flavio Roberto Ribeiro Soares Titular da 1ª Vara desta
comarca” .
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000043-54.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Maria Jose Alves de Carvalho
Requerido: Banco BMC S/A atual denominação Banco Bradesco Financiamentos S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 22/04/2013 às 11:00 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000044-39.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco Dayvocal S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 22/04/2013 às 10:45 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000045-24.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 22/04/2013 às 10:30 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000046-09.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 22/04/2013 às 10:00 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
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INTIMAÇÃO
Processo: 9000047-91.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco Matone S/A atual denominação Banco Original S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 06/05/2013 às 09:00 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000048-76.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco GE S/A atual denominação Banco Cifra S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 06/05/2013 às 08:45 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000049-61.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco GE S/A atual denominação Banco Cifra S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 06/05/2013 às 09:15 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000050-46.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco BMC S/A atual denominação Banco Bradesco Financiamentos S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 06/05/2013 às 09:30 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000051-31.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Gomes Lopes
Requerido: Banco BMC S/A atual denominação Banco Bradesco Financiamentos S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 06/05/2013 às 09:45 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
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INTIMAÇÃO
Processo: 9000060-90.2013.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito com Pedido de Liminar
Requerente: Antonia Lidia da Conceição
Requerido: Banco Original S/A atual denominação de Banco Matone S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DA SILVA ALMEIDA – OAB/MA 9680, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 29/04/2013 às 09:45 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000072-07.2013.8.10.0038
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: Elizete Gomes dos Santos
Requerido: Cemar
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. JANDUILSON DA SILVA DINIZ – OAB/MA 5683, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 13/05/2013 às 09:00 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000078-14.2013.8.10.0038
Ação: Indenização com Pedido de Tutela Antecipada
Requerente: Jucilene Leite de Araújo
Requerido: Credishop
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. JOSÉ EVILÁSIO V. NOGUEIRA DE SOUSA – OAB/MA
8870, para comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 13/05/2013 às 10:15 horas, no Fórum Desembargador
Nicolao Dino de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000089-43.2013.8.10.0038
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação Parcial de Tutela para Sustação de Protesto c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais
Requerente: Liomar Almeida dos Santos
Requerido: Mac. Distribuidora LTDA-ME
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DIAS GOMES – OAB/MA 11483, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 20/05/2013 às 11:00 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000090-28.2013.8.10.0038
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação Parcial de Tutela para Sustação de Protesto c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais
Requerente: João Nonato da Conceição
Requerido: Mac. Distribuidora LTDA-ME
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DIAS GOMES – OAB/MA 11483, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 20/05/2013 às 10:30 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
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INTIMAÇÃO
Processo: 9000091-13.2013.8.10.0038
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação Parcial de Tutela para Sustação de Protesto c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais
Requerente: Francisca Rosa dos Santos
Requerido: Mac. Distribuidora LTDA-ME
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. RENATO DIAS GOMES – OAB/MA 11483, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 20/05/2013 às 10:45 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000094-65.2013.8.10.0038
Ação: Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
Requerente: Domingas Ferreira Pereira
Requerido: Banco Santander S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. JOSÉ EVILASIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA –
OAB/MA 8870, para comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 13/05/2013 às 08:30 horas, no Fórum
Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000102-42.2013.8.10.0038
Ação: Reparação de Danos Morais
Requerentes: Dulcinea Ferreira Costa e Jorbert Silva de Carvalho
Requerido: Prevente Empreendimentos Odontológicos LTDA
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado Dr. OZIEL VIEIRA DA SILVA – OAB/MA 3303, para
comparecer a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 27/05/2013 às 10:30 horas, no Fórum Desembargador Nicolao Dino
de Castro e Costa, na cidade de João Lisboa/MA.
João Lisboa/MA, 18 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000254-27.2012.8.10.0038
Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Carlos Alexandre Milhomem Ribeiro
Requerido: Banco do Brasil
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida, através de seu advogado Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/MA 9698-A, para
tomar ciência do despacho de fls. 141, conforme transcrito a seguir: “Proceda-se à penhora on-line do valor requerido, tendo em
vista a desnecessidade de intimação prévia da parte executada para que efetue o pagamento DA CONDENAÇÃO (art. 52, IV, da
Lei 9099/95). Realizada a constrição, transfira-se o valor bloqueado para conta judicial e intime-se a parte executada para oferecer
Embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, inciso IX, da Lei 9099/95 c/c Enunciado 142 do FONAJE. João
Lisboa/MA, 20 de fevereiro de 2013. Juiz FLAVIO ROBERTO RIBEIRO SOARES titular da 1ª Vara da Comarca de João”.
João Lisboa/MA, 13 de março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 142786
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.
INTIMAÇÃO
Processo: 9000273-04.2010.8.10.0038
Ação: Indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito com pedido liminar
Requerente: Maria de Jesus de Oliveira
Requerido: Banco Schahin
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora, através de seu advogado DR. MILSETH DE OLIVEIRA SILVA – OAB/MA 7086, para tomar
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conhecimento ato ordinatório praticado às fls.107 nos seguintes termos: “Intime-se a autora, por meio de seu advogado, para
requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. DE ORDEM. Pollyanna Costa de Sousa, Secretária Judicial da 1ª
Vara.
João Lisboa/MA, 13 de Março de 2013.
Pollyanna Costa de Sousa
Secretária Judicial da 1ª Vara
Assino de Ordem do MM. Juiz de Direito, art. 225, VII do CPC.

Segunda Vara de João Lisboa
PROCESSO: 546-78.2006.8.10.0038
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: ARLETH GOMES OLIVEIRA
Advogado: Thais Alexandra Lopes dos Santos - OAB/MA 6376
RÉU: ECILON ALVES OLIVEIRA
DESPACHO: Intime-se a parte Exequente, por seu patrono, para se manifestar sobre a certidão retro, no prazo de 5 (cinco) dias,
com o seguinte teor: "certifico a impossibilidade do cumprimento a determinação judical de fls. 101, haja vista não consta nos
presentes autos o número do CPF do executado, informação indispensável para o procedimento de penhora on line". Cumpra-se.
João Lisboa - MA, 28 de fevereiro de 2013.
Juiz MÁRLON JACINTO REIS
Titular da 2ª Vara de João Lisboa
PROCESSO: 820-32.2012.8.10.0038
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
AUTOR: FRANCILENE LEITÃO DA CRUZ
Advogado: Tiago Novais da Silva - OAB/MA 11095
RÉU: WENDEL MONTEIRO FERNANDES
DESPACHO: Intime-se a parte Requerente, por seu patrono, para se manifestar sobre a certidão de fl. 29-v. Cumpra-se. João
Lisboa - MA, 28 de fevereiro de 2013.
Juiz MÁRLON JACINTO REIS
Titular da 2ª Vara de João Lisboa

Matinha
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 43-30.2013.8.10.0097
Natureza: Busca e Apreensão
Requerente: BANCO B V FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: DR. GILBERTO BORGES DA SILVA OAB/PR 58.647
Requerido: JOSE ERASMO COSTA CANTANHEDE
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado do requerente DR. GILBERTO BORGES DA SILVA OAB/PR 58.647, para no prazo de
10 dias, proceder à complementação das custas processuais, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, nos
termos do arts. 257 e 284, “caput” e parágrafo único, do CPP, conforme decisão adiante: “ Vistos, etc. Cuidam os autos de Ação
de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOSÉ
ERASMO COSTA CANTANHEDE, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na inicial. Conforme consta da peça
vestibular o Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 30.344,60 (trinta mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta
centavos). Entretanto, verifica-se que o valor efetivamente da causa é R$ 36.742,18 (trinta e seis mil setecentos e quarenta e dois
reais e dezoito centavos) que corresponde ao valor do contrato, conforme o entendimento do art. 259, inciso V, do Código de
Processo Civil. Dessa forma, torna-se imperioso a retificação do valor da causa, e, por conseguinte a complementação das custas
processuais. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para proceder à complementação das custas processuais, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 257 e 284, “caput” e parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Diligencie-se. Matinha/MA, 26 de fevereiro de 2013”. Para que chegue ao conhecimento do referido
advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO pela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria
Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze). Eu, Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e
Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial, assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr.
Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 53-74.2013.8.10.0097
Natureza: Busca e Apreensão
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S/A
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado do requerente DR. WILLIAM PEREIRA DA SILVA OAB/MA 10.13-A, para no prazo de
10 dias, proceder à complementação das custas processuais, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, nos
termos do arts. 284, “caput” e parágrafo único, do CPP, conforme decisão adiante: “ Vistos etc. Cuidam os autos de Ação de
Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de MARIA DE JESUS COSTA, qualificados nos autos,
fazendo as alegações contidas na inicial. Conforme consta da peça vestibular o Requerente atribuiu à causa o valor de R$
47.341,52 (quarenta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Entretanto, verifica-se que o valor
efetivamente da causa é R$ 50.829,60 (cinquenta mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) que corresponde ao
valor do contrato, conforme o entendimento do art. 259, inciso V, do Código de Processo Civil. forma, torna-se imperioso a
retificação do valor da causa, e, por conseguinte a complementação das custas processuais. Assim, INTIME-SE a parte Autora,
para proceder à complementação das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento
da distribuição, nos termos dos artigos 257 e 284, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diligencie-se.
Matinha/MA, 26 de fevereiro de 2013”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO
pela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março
de 2013 (dois mil e treze). Eu, Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial,
assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo
com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 75-35.2013.8.10.0097
Natureza: Ação Ordinária
Requerente: Maria da Graça Abreu SIlva
ADVOGADOS: DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA
9053
Requerido: Município de Matinha/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da requerente DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN
VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA 9053, para no prazo de 10 dias, emendarem a inicial carreando aos autos os
documentos indispensáveis a presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do arts. 284 do CPP,
conforme decisão adiante: “ Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Nos termos do artigo 282, inciso VI c/c artigo 283, ambos do
Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. "In casu",
verifico que a peça vestibular não vem instruída com documentos mínimos necessários para o prosseguimento do feito: contrato de
trabalho ou ato administrativo que designe a parte autora para o exercício do cargo, contracheques referentes aos meses
trabalhados, folha de frequência, bem como a sua carga horária e lotação de trabalho. Dessa forma, DETERMINO que a parte
autora emende a inicial carreando aos autos os documentos indispensáveis a presente ação no prazo de 10(dez) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial, a teor do artigo 284 do Código de Processo Civil. Diligencie-se. Matinha/MA, 12 de março de
2013” . Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO pela imprensa oficial. Dado e
passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze). Eu,
Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial, assinou por ordem do MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo com o Provimento nº 01/2007 –
CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 76-20.2013.8.10.0097
Natureza: Ação Ordinária
Requerente: Benedito Sodré Ferreira Filho
ADVOGADOS: DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA
9053
Requerido: Município de Matinha/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado do requerente DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN
VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA 9053, para no prazo de 10 dias, emendarem a inicial carreando aos autos os
documentos indispensáveis a presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do arts. 284 do CPP,
conforme decisão adiante: “ Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Nos termos do artigo 282, inciso VI c/c artigo 283, ambos do
Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. "In casu",
verifico que a peça vestibular não vem instruída com documentos mínimos necessários para o prosseguimento do feito: contrato de
trabalho ou ato administrativo que designe a parte autora para o exercício do cargo, contracheques referentes aos meses
trabalhados, folha de frequência, bem como a sua carga horária e lotação de trabalho. Dessa forma, DETERMINO que a parte
autora emende a inicial carreando aos autos os documentos indispensáveis a presente ação no prazo de 10(dez) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial, a teor do artigo 284 do Código de Processo Civil. Diligencie-se. Matinha/MA, 12 de março de
2013” . Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO pela imprensa oficial. Dado e
passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze). Eu,
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Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial, assinou por ordem do MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo com o Provimento nº 01/2007 –
CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 78-87.2013.8.10.0097
Natureza: Ação Ordinária
Requerente: Maria de Nazaré Amorim Meireles
ADVOGADOS: DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA
9053
Requerido: Município de Matinha/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da requerente DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN
VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA 9053, para no prazo de 10 dias, emendarem a inicial carreando aos autos os
documentos indispensáveis a presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do arts. 284 do CPP,
conforme decisão adiante: “ Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Nos termos do artigo 282, inciso VI c/c artigo 283, ambos do
Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. "In casu",
verifico que a peça vestibular não vem instruída com documentos mínimos necessários para o prosseguimento do feito: contrato de
trabalho ou ato administrativo que designe a parte autora para o exercício do cargo, contracheques referentes aos meses
trabalhados, folha de frequência, bem como a sua carga horária e lotação de trabalho. Dessa forma, DETERMINO que a parte
autora emende a inicial carreando aos autos os documentos indispensáveis a presente ação no prazo de 10(dez) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial, a teor do artigo 284 do Código de Processo Civil. Diligencie-se. Matinha/MA, 12 de março de
2013” . Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO pela imprensa oficial. Dado e
passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze). Eu,
Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial, assinou por ordem do MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo com o Provimento nº 01/2007 –
CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial
JUIZ: Dr. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Processo nº. 83-12.2013.8.10.0097
Natureza: Ação Ordinária
Requerente: Claudiane Mendes Carneiro
ADVOGADOS: DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA
9053
Requerido: Município de Matinha/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado do requerente DR. EVANDRO COSTA PEREIRA OAB/MA 9172 E DR. WILLIAN
VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA 9053, para no prazo de 10 dias, emendarem a inicial carreando aos autos os
documentos indispensáveis a presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do arts. 284 do CPP,
conforme decisão adiante: “ Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Nos termos do artigo 282, inciso VI c/c artigo 283, ambos do
Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. "In casu",
verifico que a peça vestibular não vem instruída com documentos mínimos necessários para o prosseguimento do feito: contrato de
trabalho ou ato administrativo que designe a parte autora para o exercício do cargo, contracheques referentes aos meses
trabalhados, folha de frequência, bem como a sua carga horária e lotação de trabalho. Dessa forma, DETERMINO que a parte
autora emende a inicial carreando aos autos os documentos indispensáveis a presente ação no prazo de 10(dez) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial, a teor do artigo 284 do Código de Processo Civil. Diligencie-se. Matinha/MA, 12 de março de
2013” . Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃO pela imprensa oficial. Dado e
passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze). Eu,
Uemison Penha Azevedo, Auxiliar Judiciário digitei e Janaina Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial, assinou por ordem do MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, de acordo com o Provimento nº 01/2007 –
CGJ/MA.
Janaina Oliveira Pinheiro
Secretária Judicial

Matões
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Prazo: 30 dias)
O Dr. MANOEL FELISMINO GOMES NETO, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE PARNARAMA,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA COMARCA DE MATÕES, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Secretaria Judicial que tem curso
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nesta Comarca e Secretaria Judicial os autos do Boletim de Ocorrência nº 497-41.2012.8.10.0098, que tem como menor infrator
CLEMILTON DOS SANTOS DE BRITO, brasileiro, natural de Matões/MA, solteiro, estudante, nascido em 18/04/1995, filho de
José Candido de Brito e Maria Francisca dos Santos, atualmente residindo em local incerto e não sabido, ficando este INTIMADO
por via deste dos termos da sentença proferida nos autos, que consta na sua parte dispositiva o seguinte teor: Vistos e etc. Nos
termos do art. 126 parágrafo único e 181 §1º do ECA, HOMOLOGO POR SENTENÇA a remissão concedida, nos termos
como proposto pelo Representante Ministerial, julgando extinto o processo, consignando que não importa
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade pelo menor, não incidindo também como efeito negativo em seus
antecedentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas de praxe.
Matões, 18 de março de 2012
MANOEL FELISMINO GOMES NETO
Juiz de Direito titular da Comarca de Parnarama,
respondendo cumulativamente pela comarca de Matões

Mirador
Processo nº. 205-53.2012.8.10.0099
Tipo de ação: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE RURAL
Requerente: ROSIRENE RODRIGUES DE SOUZA
Advogado: DEIVID MARTINS DE SAMPAIO
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DECISÃO
Trata-se de Ação Previdenciária de Salário Maternidade Rural, proposta por Rosirene Rodrigues de Souza, em que requer o
benefício de salário-maternidade rural, em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Consta da inicial que a Demandante,
possui uma filha nascida em 29 de julho de 2010 e que exerce atividade rural desde tenra idade, e por praticar atividades
campesinas desde sua infância, é segurada especial na forma da Lei. Entretanto, da análise dos autos verifica-se que a autora
possui domicílio na cidade de Sucupira-Ma, sendo este Juízo incompetente para o julgamento da causa. Ante o exposto, declino
da competência para a Comarca de Sucupira-Ma, determinando a remessa dos presentes autos àquele Juízo de Direito. Intimemse. Notifique-se. Mirador (MA), 13 de março de 2013.
Carolina de Sousa Castro
Juíza de Direito
Processo nº. 146-31.2013.8.10.0099
Tipo de ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Requerente: VALÉRIA GALDINO ARAÚJO REPRESENTADO POR LUCINEIDE GALDINO DE BRITO ARAÚJO
Advogado: MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS (OAB/MA N° 3.627
Requerido: BRADESCO SEGURO S/A
INTIMAÇÃO
Designo o dia 26 de junho de 2013, às 10h00min horas, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO UNA. Cite-se a parte requerida para que tome ciência da presente ação e para contestá-la, em audiência, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319 do CPC). Intime-se a parte requerente para que
compareça à audiência, importando a ausência injustificada em extinção do processo sem julgamento do mérito (Lei nº 9099/95,
arts. 18, §1º, 20, 23 e 51, I). Mirador/Ma, 13 de março de 2013.
Carolina de Sousa Castro
Juíza de Direito
Processo nº. 527-73.2012.8.10.0099
Tipo de ação: AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE
Requerente: BFB LEASING S/A ARENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: IVAN WAGNER MELO DINIZ – OAB/MA N° 8189
Requerido: MARIA RAIMUNDA BRITO DA SILVA
Advogado: JULYANNA MARIA CAMPOS GONÇALVES – OAB/MA N° 10.837
INTIMAÇÃO
Tendo em vista o contido na petição de fls. 65/71, intime-se a parte ré, por meio de seu advogado constituído nos autos, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas de n° 071 a 076. Decorrido o prazo, voltem-me
conclusos. Mirador/MA, 14 de março de 2013.
Carolina de Sousa Castro
Juíza de Direito
Processo nº. 64-97.2013.8.10.0099
Tipo de ação: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Requerente: MATEUS MELO SOUSA REPRESENTADO POR MIRIAN DE CARVALHO MELO
Advogado: JOSÉ MENDES JOSUÉ (OAB/MA N° 5353); ADRIANO NUNES JOSUÉ (OAB/MA N° 11605)
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
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INTIMAÇÃO
Designo o dia 26 de junho de 2013, às 10:20 horas, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - UNA.
Cite-se a parte requerida para que tome ciência da presente ação e para contestá-la, em audiência, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319 do CPC). Intime-se a parte requerente para que
compareça à audiência, importando a ausência injustificada em extinção do processo sem julgamento do mérito (Lei nº 9099/95,
arts. 18, §1º, 20, 23 e 51, I). Mirador/Ma, 13 de março de 2013.
Carolina de Sousa Castro
Juíza de Direito
Processo nº. 9000622-47.2012.8.10.0099
Tipo de ação: AÇÃO DE REPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
Requerente: EUNICE COSTA DE SOUZA NETA
Advogado: RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA (OAB/MA n° 8.271)
Requerido: ITAÚ SEGUROS S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA nº 11.735-A)
INTIMAÇÃO
Intimem-se as partes para que compareçam na sede deste Juízo, em 15/05/2013 às 08:30 horas, para participar de Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento. Cientifiquem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhados de até 03 (três)
testemunhas, independentemente de prévio depósito do rol, podendo ainda apresentar as demais provas que tiverem. Mirador/Ma,
18 de março de 2013.
CAROLINA DE SOUSA CASTRO
Juíza de Direito

Mirinzal
Processo nº. 523-33.2012.8.10.0100
AÇÃO ORDINÁRIA
Requerente: ELINALDO CARDOSO NASCIMENTO
Advogado: Dra. Ana Lúcia de Sousa Araújo, OAB/MA 3820
SENTENÇA
Vistos etc.
Elinaldo Cardoso Nascimento, nos autos qualificado, ingressou com ação de dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens e
outras avencas, pelos fatos e fundamentos deduzidos na inicial de fls. 02-04.
Instado a realizar a juntada de comprovante de residência, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalados.
Vieram-me conclusos os autos.
É o sucinto relatório.
Fundamento e decisão.
É de se indeferir a inicial.
Sabe-se que conforme previsto no art.283, do Código de Processo Civil, a peça exordial deverá ser instruída com todos os
documentos indispensáveis a sua propositura, inclusive o comprovante de residência.
Ante o exposto, com fulcro no art. 267, inciso I c/c art. 295, inciso I, todos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, indeferindo a petição inicial.
Sem custas, face à isenção que ora concedo.
Publique-se, Registre-se e Intime-se o requerente, por seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Cumpra-se.
Cedral (MA), 29 de janeiro de 2013.
Juíza MARCELA SANTANA LOBO
Titular da comarca de Cedral, respondendo

Monção
PROCESSO Nº: 238-71.2011.8.10.0101
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADA: Keila Raquel Cutrim Jansen, OAB/MA Nº 9280
REQUERIDA: Silvia Regina Ramos Anjos
DESPACHO de fl. 51: "Compulsando minuciosamente os autos, verifico que a requerida não foi devidamente citada, eis que a
mesma não foi encontrada no endereço indicado na exordial, conforme certidão de fl.40.
Desta feita, determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar
a este juízo o atual e correto endereço da requerida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Após, retornem os autos conclusos.
Monção/MA, 27 de fevereiro de 2013.
KARINY PEREIRA REIS.
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Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Santa Inês, respondendo cumulativamente pela Comarca de Monção."
PROCESSO Nº: 252-55.2011.8.10.0101
AÇÃO: Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: Anailde Ribeiro Lindoso
ADVOGADO: Irandy Garcia da Silva, OAB/MA Nº 5208-A
REQUERIDO: Ronald dos Santos da Costa
DESPACHO de fl. 29: "Tendo em vista a certidão de fl. 26/V, intime-se os requerentes, pra no prazo de 10 (dez) dias, informar o
correto e atual endereço do requerido, sobe pena de extinção do feito.
Monção/MA, 17 de dezembro de 2012.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito."
PROCESSO Nº: 498-17.2012.8.10.0101
AÇÃO: Retificação de Registro Civil
REQUERENTE: Marcelino Costa
ADVOGADO: Jurandir Garcia da Silva, OAB/MA Nº 7388
DESPACHO de fl. 12: "Acolho a cota Ministerial à fl. 09-v.
Intime-se o requerente, por meio de seu advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos os
documentos do seu pai e, se houver, de seus irmãos, a seguir dispostos: RG, ou CPF, ou Certidão de Nascimento.
Após, retornem os autos conclusos.
Monção/MA, 27 de fevereiro de 2013.
KARINY PEREIRA REIS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Santa Inês,
respondendo cumulativamente pela Comarca de Monção."
PROCESSO Nº: 6-93.2010.8.10.0101
AÇÃO: Reintegração de Posse
REQUERENTE: Banco Finasa S/A
ADVOGADO: Allan Rodrigues Ferreira, OAB/MA Nº 7248
REQUERIDO: Alex Sandro Fernandes Feitosa
DESPACHO de fl. 39: "Tendo em vista a certidão de fl.27, intime-se o autor para indicar o endereço do requerido, bem como a
localização do bem, no prazo de 10 dias, para dar cumprimento a decisão de fls.18/20.
Monção, 22 de janeiro de 2013.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO.
Juíza de Direito."
PROCESSO Nº: 711-23.2012.8.10.0101
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa
IMPUGNANTE: Janielson de Brito dos Santos
ADVOGADO: Henry Wall Gomes Freitas, OAB/MA Nº 10502-A
IMPUGNADO: BV - Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO: Flávia Patrícia Leite Cordeiro, OAB/MA Nº 4909
DESPACHO de fl. 07: "Certifique-se o oferecimento da impugnação ao valor da causa nos autos da ação principal.
Processe-se na forma do Art. 261, do Código de Processo Civil, sem suspensão do processo.
Intime-se o impugnado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Monção/MA, 16 de janeiro de 2013.
Clécia Pereira Monteiro.
Juíza de Direito."
PROCESSO Nº: 9000056-92.2012.8.10.0101
AÇÃO: Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Restituição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais c/ Pedido de
Tutela Antecipada
REQUERENTE: Maria de Lourdes Correa Mendes
ADVOGADO: Paulo Humberto Freire Castelo Branco, OAB/MA Nº 7488-A
REQUERIDO: Banco Votorantim
ADVOGADO: Rita Monyelly Barreto Lima Costa, OAB/MA Nº 11446
DESPACHO de fl. 136: "Recebo como recurso inominado e apenas no seu efeito devolutivo.
Intime-se o recorrido, para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal.
Monção/MA, 27 de fevereiro de 2013.
KARINY PEREIRA REIS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Santa Inês, respondendo cumulativamente pela Comarca de Monção."
PROCESSO Nº: 9000059-81.2011.8.10.0101
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AÇÃO: Declaratória de Nulidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, Baixa de Restrição e Pedido de Liminar
REQUERENTE: Maria do Bom Parto Lopes Costa
ADVOGADO: George Vinícius Barreto Caetano, OAB/MA Nº 6060
REQUERIDO: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
ADVOGADO: Rogério Coelho Rocha, OAB/MA Nº 6610
DESPACHO de fl. 80: "Recebo o recurso inominado, apenas no seu efeito devolutivo.
Intime-se o recorrido, para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal.
Monção/MA, 27 de fevereiro de 2013.
KARINY PEREIRA REIS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Santa Inês, respondendo cumulativamente pela Comarca de Monção."

Montes Altos
PROCESSO:121-87.2005.8.10.0102
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
Requerente: Luana Maria dos Reis Silva
Advogado: Dr. Ravikson Galvão Meireles – OAB/MA 4093
Requerido: Everino Pereira Silva
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seu advogado, do DESPACHO de fl. 49, nos seguintes termos:
"Compulsando os autos, verifico que nada obstante indeferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, a
intimação objetivando o recolhimento das custas foi endereçado à parte requerida. Diante do equívoco apontado,
determino que seja reiterado o cumprimento do despacho anterior, desta vez endereçando a comunicação à parte autora,
estabelecendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para a comprovação do recolhimento das custas. Decorrido o prazo
assinalado, cumpram-se as demais determinações contidas na deliberação sob referência, ficando autorizada a Secretaria
Judicial inclusive à providenciar o arquivamento do processo. Montes Altos/MA, 25 de abril de 2011. Ana Lucrécia Bezerra
Sodré Reis. Juíza de Direito".
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3° XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000019-28.2013.8.10.0102
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Amélia Soares Araújo
ADVOGADO(S): Dr. José Evilásio V. Nogueira de Sousa – OAB/MA 8870
REQUERIDO: BANCO FICSA S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.15, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de março de 2010, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2013, às 16:20 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000022-80.2013.8.10.0102
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Amélia Soares Araújo
ADVOGADO(S): Dr. José Evilásio V. Nogueira de Sousa – OAB/MA 8870
REQUERIDO: BANCO GE S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.14, nos seguintes
termos: “ Tendo em vista que a data final para o desconto do empréstimo em exame ocorreu no mês de março de 2011,
indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial. Ficando ainda intimada para comparecer na audiência de
conciliação designada para o dia 11/04/2013, às 16:40 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000023-65.2013.8.10.0102
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Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Amélia Soares Araújo
ADVOGADO(S): Dr. José Evilásio V. Nogueira de Sousa – OAB/MA 8870
REQUERIDO: BANCO GE S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.14, nos seguintes
termos: “ Tendo em vista que a data final para o desconto do empréstimo em exame ocorreu no mês de março de 2011,
indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial. Ficando ainda intimada para comparecer na audiência de
conciliação designada para o dia 11/04/2013, às 17:00 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000026.20.2013.8.10.0102
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Amélia Soares Araújo
ADVOGADO(S): Dr. José Evilásio V. Nogueira de Sousa – OAB/MA 8870
REQUERIDO: Banco BMB S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.15, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de fevereiro de 2012, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2013, às 15:20 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000027.05.2013.8.10.0102
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Amélia Soares Araújo
ADVOGADO(S): Dr. José Evilásio V. Nogueira de Sousa – OAB/MA 8870
REQUERIDO: Banco BMB S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.15, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de junho de 2012, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2013, às 15:40 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000028-87.2013.8.10.0102
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização e Indenização por Danos Morais
REQUERENTE: José Costa Araújo
ADVOGADO(S): Dr. André Luís Cal Muinos – OAB/MA 11.471
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.15, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de agosto de 2011, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 12/04/2013, às 15:00 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000030-57.2013.8.10.0102
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Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
REQUERENTE: José Costa Araújo
ADVOGADO(S): Dr. André Luis Cal Muinos – OAB/MA 11.471
REQUERIDO: Banco BMC / BRADESCO S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.15, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de abril de 2012, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 12/04/2013, às 15:20 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000031-42.2013.8.10.0102
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
REQUERENTE: José Costa Araújo
ADVOGADO(S): Dr. André Luís Cal Muinos – OAB/MA 11.471
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.27, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de maio de 2009, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 12/04/2013, às 14:20 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000032-27.2013.8.10.0102
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização e Indenização por Danos Morais
REQUERENTE: José Costa Araújo
ADVOGADO(S): Dr. André Luís Cal Muinos – OAB/MA 11.471
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, para comparecer na audiência de conciliação
designada para o dia 12/04/2013, às 14:00 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000033.12.2013.8.10.0102
Ação de Cancelamento de Cobrança, Restituição do Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
REQUERENTE: Manoel Franco Barros
ADVOGADO(S): Dr. Carlos Rangel Bandeira Barros – OAB/MA 7080 e Dr. Sócrates de Sousa Nascimento – OAB/MA 7082
REQUERIDO: BANCO BOM SUCESSO S/A
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, acerca do teor da DECISÃO de fl.20, nos seguintes
termos: “ Indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial, eis que não há prova pré-constituida de
que o empréstimo não foi contratado pela parte requerente. Ademais, segundo informação trazida nos autos, o desconto
vem ocorrendo desde o mês de janeiro de 2009, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da provisoriedade.” Ficando ainda intimada para comparecer
na audiência de conciliação designada para o dia 12/04/2013, às 15:40 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).
PROCESSO N° 9000334-90.2012.8.10.0102
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Parcelas Pagas c/c Danos Morais
REQUERENTE: Maria Leite da Silva Nascimento Barros
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ADVOGADO(S): Dra. Joaneth Ferreira Santos – OAB/MA 4.350; Dra. Ludmila Franco da Silva OAB/MA 10.285
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERENTE, através de seus advogados, para comparecer na audiência de conciliação
designada para o dia 10/04/2013, às 10:40 horas, no Fórum local.
Montes Altos/MA, 18 de abril de 2013.
Marja Brasil Serra
Técnica Judiciária
(Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito Titular, Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3°. XXV. II, do provimento
001/2007CGJ/MA).

Olho dÁgua das Cunhãs
Processo:38-34.2006.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réu:MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS
Advogado:Hilda do Nascimento Silva
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) do(a) réu Dr(a). Hilda do Nascimento Silva, inscrito na OAB/MA nº 4377, com escritório
profissional localizado na Rua Rui Barbosa Nº 99, Centro, 65706-000, Olho D'agua das Cunhas, PARA, comparecer no Fórum
desta Comarca, no dia 09 de abril de 2013, às 15:40 horas, a fim de participar da audiência de Instrução e Julgamento - Cível nos
presentes autos.
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 18 de Março de 2013. Eu,
(Olga Aparecida O. Santos), Secretaria Judicial, assinando de ordem da MM.ª Juíza de Direito Titular da Comarca, Dra. Mirella
Cezar Freitas, nos termos do artigo 3º, XXV, III do Provimento nº 001/2007-CGCJ/MA.
OLGA APARECIDA O. SANTOS
Secretária Judicial Substituta
Processo: 9000026-51.2012.8.10.0103
Ação: INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autor: LUISA MAGALHÃES CHAVES
Advogado: MARCILIO ARAGÃO BRITO OAB/MA 8.486
Requerido: PANIFICADORA DOM PEDRO II
Advogado: HILDA DO NASCIMENTO SILVA - OAB/MA 4.377
FINALIDADE: Intimação do autor por meio de seu advogado o DR. MARCILIO ARAGÃO BRITO OAB/MA 8.486 e o advogado do
réu o DRa. HILDA DO NASCIMENTO SLVA OAB/MA 4.377. PARA, ambos tomarem conhecimento da Decisão deste Juízo: “
DECISÃO: Transitada em julgado a sentença condenatória, requereu o credor o cumprimento da sentença, com a
realização de penhora, através do sistema BacenJud (fls. 68). A parte executada foi devidamente intimada para cumprir o
comando sentencial e quedou-se inerte, conforme certidão de fl.75. Preceitua o art. 52, IV da Lei 9.099/95: "não cumprida
voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal,
proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação". Como se vê, o sistema dispensa nova citação, sendo o
ato inicial da execução manifestamente constritivo, ou seja, com o escopo de garantir a execução do julgado. Com tal
posicionamento, buscou o legislador efetivar os princípios da economia processual e celeridade, preconizados no art. 2º
da Lei 9.099/95, tendente a procedimentalizar o eficaz cumprimento de um direito constituído determinado em sentença.
Dentro de tal sistemática, garantiu o legislador o contraditório especial do processo de execução, configurado na
possibilidade de oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação da penhora, prazo este
previsto no Código de Processo Civil (art. 475-J, § 1º).Este, pois, o quadro da execução dos títulos executivos judiciais
decorrentes de obrigação de pagar. Diante de tais considerações, determino seja realizado bloqueio judicial no valor total
apontado na memória de cálculos de fls. 68 através do sistema BacenJud. Após, certificado nos autos, deverá ser
procedida a intimação do devedor para que apresente, querendo, impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 475-J, §
1º). Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão.
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d’Água das Cunhas, 18 de Março de 2013.
Eu,(Olga Aparecida O. Santos), Secretaria Judicial, assinando de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca, Dra. Mirella
Cesar Freitas, nos termos do artigo 3º, XXV, III do Provimento nº 001/2007-CGCJ/MA.
OLGA APARECIDA O. SANTOS
Secretária Judicial Substituta
Processo: 9000027-36.2012.8.10.0103
Ação: INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autor: LUISA MAGALHÃES CHAVES
Advogado: MARCILIO ARAGÃO BRITO OAB/MA 8.486
Requerido: PANIFICADORA LIDER DE VILA DE LTDA
Advogado: HILDA DO NASCIMENTO SILVA - OAB/MA 4.377
FINALIDADE: Intimação do autor por meio de seu advogado o DR. MARCILIO ARAGÃO BRITO OAB/MA 8.486 e o advogado do
réu o DRa. HILDA DO NASCIMENTO SLVA OAB/MA 4.377. PARA, ambos tomarem conhecimento da Decisão deste Juízo: “
DECISÃO: Transitada em julgado a sentença condenatória, requereu o credor o cumprimento da sentença, com a
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realização de penhora, através do sistema BacenJud (fls. 110/111). A parte executada foi devidamente intimada para
cumprir o comando sentencial e quedou-se inerte, conforme certidão de fl.80. Preceitua o art. 52, IV da Lei 9.099/95: "não
cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser
verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação". Como se vê, o sistema dispensa nova citação,
sendo o ato inicial da execução manifestamente constritivo, ou seja, com o escopo de garantir a execução do julgado.
Com tal posicionamento, buscou o legislador efetivar os princípios da economia processual e celeridade, preconizados
no art. 2º da Lei 9.099/95, tendente a procedimentalizar o eficaz cumprimento de um direito constituído determinado em
sentença. Dentro de tal sistemática, garantiu o legislador o contraditório especial do processo de execução, configurado
na possibilidade de oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação da penhora, prazo este
previsto no Código de Processo Civil (art. 475-J, § 1º).Este, pois, o quadro da execução dos títulos executivos judiciais
decorrentes de obrigação de pagar. Diante de tais considerações, determino seja realizado bloqueio judicial no valor total
apontado na memória de cálculos de fls. 73 através do sistema BacenJud. Após, certificado nos autos, deverá ser
procedida a intimação do devedor para que apresente, querendo, impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 475-J, §
1º). Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão.
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d’Água das Cunhas, 04 de Março de 2013.
Eu,(Olga Aparecida O. Santos), Secretaria Judicial, assinando de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca, Dra. Mirella
Cesar Freitas, nos termos do artigo 3º, XXV, III do Provimento nº 001/2007-CGCJ/MA.
OLGA APARECIDA O. SANTOS
Secretária Judicial Substituta

Olinda Nova
Processo n° 633-37.2011.8.10.0142. Ministério Público x Everaldo Serra DESPACHO: 1. Certifique-se se foi apresentada
contestação pelos réus José Conceição Silva Soares e Deuseline Pereira Trindade e, em caso negativo, reitere-se a nomeação de
fls. 95. 2. Cumpra-se o último item da decisão de fls. 87, devendo a Secretaria proceder à retificação na capa dos autos e no
Sistema Themis PG, incluindo no pólo passivo as pessoas de José Conceição Silva Soares e Deuseline Pereira Trindade. 3. Dê-se
vistas dos autos ao Ministério Público sobre a contestação de fls. 108/109. 4. Após, façam-se os autos conclusos para decisão.
Olinda Nova do Maranhão, 9 de março de 2013. Anelise Nogueira Reginato. Juíza de Direito. ADV. MANOEL RAIMUNDO
FERREIRA COSTA
Processo nº 293-59.2012.8.10.0142 - E. Santos Lima-ME x Total Distribuidora S/A - SENTENÇA: (...) Posto isto, homologo o
acordo proposto (fls. 53/58), que fica fazendo parte integrante da presente sentença, para que produza todos os seus efeitos e, via
de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 269, III, do Código de Processo Civil. Por fim,
declaro extinta a presente execução nos termos do art. 794, II, e art. 795 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado,
dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olinda Nova do Maranhão, 13 de março
de 2013. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Adv.: ALBA LESLEY DE AZEVEDO FREITAS.
Processo n.º 9000096-42.2012.8.10.0144 - Maria Pinto Diniz x Banco Mercantil do Brasil S/A - SENTENÇA: (...) Posto isto, com
base no art. 794, I e art. 795 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo. Certifique-se o trânsito em julgado da
sentença (fls. 28/30). Após, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olinda Nova
do Maranhão, 13 de março de 2013. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. Adv.: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
Processo n.º 9000149-23.2012.8.10.0144 - Robson Pereira Lira x Casa Bahia S/A - SENTENÇA: (...) Posto isto, com base no art.
794, I e art. 795 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo. Após, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olinda Nova do Maranhão, 6 de março de 2013. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de
Direito. Adv.: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR, FLÁVIO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI, BRUNO
NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

Paço do Lumiar
Primeira Vara de Paço do Lumiar
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO DE USUCAPIÃO N.º 1506-88.2012.8.10.0049
AUTOR: ADRIANO GONÇALVES DOS REIS LOBO
RÉUS: HELIOSITA LIMA DE OLIVEIRA BRAGA, JOÃO BATISTA MOREIRA DE LEMOS, OLIVAL LOPES DE OLIVEIRA BRAGA,
ORNILA BEZERRA DE LEMOS
CITAÇÃO DE: RÉUS E EVENTUAIS INTERESSADOS, em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar possível interesse na ação de usucapião em epígrafe,
referente ao imóvel situado na Estrada da Rua 1º de Dezembro, Quadra 43, Lotes 12, 13, 14 e 16, Bairro Parque Bob Kennedy,
Paço do Lumiar/MA.
ADVERTÊNCIA: Em não sendo contestada a presente ação, acarretará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos
articulados na inicial.
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Dado e passado o presente nesta Comarca de Paço do Lumiar, 13 de Março de 2013. Eu.........Secretária Judicial que digitei e
subscrevo.
Jaqueline Reis Caracas
- Juíza da 1ª Vara AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 1083-65.2011.8.10.0049
AUTOR: IRENE GOMES SILVA
RÉU: CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
DE: Drª. KARINE PERES SARMENTO OAB/MA 8426.
Para tomar conhecimento do Termo de Audiência de fls. 91, cujo teor segue: "Designou a MM. Juíza audiência de instrução e
julgamento para o dia 15/05/2013, às 09:00 horas, ficando desde já intimadas as partes, seus procuradores, e as testemunhas
da autora também já saem cientes. Deverá a parte requerida apresentar o rol de testemunhas até 10 dias antes da audiência, caso
sejam apresentadas em banca ou com no mínimo 30 dias de antecedência caso devam ser intimadas. Intime-se a advogada da
autora pelo Diário da Justiça. (...)". Paço do Lumiar, 18 de março de 2013. Rosangela Lopes da Silva Porto. Secretária Judicial
da 1ª Vara de Paço do Lumiar. Responsável: 118729.
AÇÃO REVISIONAL nº.: 1743-25.2012.8.10.0049.
Requerente: MARIA DAS DORES BARROS MELONIO.
Requerido: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
DE: MARIA DAS DORES BARROS MELONIO, através de seu advogado, Dr. CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE QUEIROZ
OAB/MA 6926. Para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, conforme transcrito: " Trata-se de ação
revisional c/c consignação em pagamento c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada ajuizado por Maria das Dores
Barros Melonio em desfavor de BV Financeira S/A. Informou que firmou com o Banco um contrato de financiamento para aquisição
de um veículo marca/modelo VW Saveiro 1.6CE, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.179,65, tendo verificado, entretanto, que o
contrato firmado estabeleceu capitalização mensal de juros, juros moratórios acima do limite legal e comissão de permanência
cumulada com correção monetária, o que onerou excessivamente o contrato. Pediu que a partir da propositura da ação fizesse o
depósito em juízo das parcelas que entende como devida, no valor de R$ 673,70, requerendo, ainda que fosse suspensa a
cobrança das prestações até que o réu apresente o contrato firmado entre as partes. Ao final, requereu o deferimento de tutela
antecipada, a fim de poder se manter na posse do bem, e ainda para que o banco se abstenha de proceder a qualquer cobrança
em relação ao contrato sub judice, bem como para evitar que tenha seu nome negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito.
No mérito, pugnou pela revisão do contrato quanto ás cobranças abusivas, além de condenação nas custas e honorários
advocatícios. Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 20/52. Posteriormente, juntou aos autos DJO no valor de R$
673,70. Quando da análise da inicial foi determinada sua emenda, para que a autora corrigisse o valor da causa, no prazo de 10
(dez) dias. A parte requerente foi devidamente intimada, através de seu advogado pelo DJE, tendo deixado transcorrer o prazo
sem que tenha realizado a emenda. Brevemente relatados, decido. Quando da análise da inicial, foi determinada a sua emenda
para que a parte autora, no prazo de 10 dias e sob pena de indeferimento, corrigisse o valor da causa, tendo em vista que o valor
atribuído não correspondia ao quantum da dívida impugnada. Intimada por meio do Diário da Justiça, através de seu advogado, a
parte requerente deixou transcorrer o prazo oportunizado sem proceder com a emenda. Ocorre que é impossível o andamento do
feito, já que não regularizado o vício apontado, não obstante o(a) autor(a) tenha sido intimado(a), através de seu advogado, para
esse fim. Ante o exposto, indefiro de plano a inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 295, inc. I c/c
art. 284, parágrafo único do CPC. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais tendo em visto ser
beneficiária da assistência gratuita. Sem honorários, uma vez que o réu não chegou a ser citado, não realizando nenhum ato no
feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Paço do Lumiar, 06
de março de 2013. Jaqueline Reis Caracas - Juíza da 1ª Vara - ".
Ação Penal Nº 388-58.2004.8.10.0049
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Evandro Luís Gouveia Nunes
DE: Dr. Adilson Teodoro de Jesus OAB/MA 4.464. Para, comparecer no Fórum local, no dia 25/04/2013 às 11:00 horas, para
realização da audiência de instrução, no processo acima identificado. As testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em
banca. Paço do Lumiar. Paço do Lumiar, 18 de março de 2013. Rosângela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara.
Provimento nº001/2007 CGJ/MA.

Segunda Vara de Paço do Lumiar
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PROC. N.º 1222-17.2011.8.10.0049
REQUERENTE:BENEDITO SOARES DE LYRA PESSOA
REQUERIDO: ANGELA MARIA LINDOSO DE LYRA PESSOA
DE: Intimação DR. GETULIO VASCONCELOS DA SILVA OAB MA 9363 e DR. JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA OAB MA 6679,
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar especificarem as provas a serem produziads em audiência.
Paço do Lumiar - MA, 18 de Março de 2013
LARISSA TAVARES BESSA
- Servidora da Justiça De ordem, da MM Juíza Vanessa Clementino Sousa juíza titular da 2ª Vara
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA
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AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROC. N.º 1780-86.2011.8.10.0049
REQUERENTE:BANCO VOLKSWAGEM S/A
REQUERIDO: IVANDA MARIA DE LIMA CORTEZ
DE: Intimação DR. WILLIAM PEREIRA DA SILVA OAB MA 10.113 - A, para tomar ciência da decisão proferida as fls. 43/44 nos
autos em epígrafe; com o seguinte teor: Pelas razões expostas, defiro a liminar pleiteada, para autorizar a reintegração de posse
do veículo marca Volkswagen, modelo Gol City 1.0 G4 4P, cor cinza urano, ano de fabricação 2007, modelo 2008, etanol/gasolina,
placa NHJ 5933, chassi n° 9BWCA05W98P084464. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem acima citado em
mãos do representante legal do autor, mediante termo de depósito. Considerando as alterações promovidas pela Lei n°. 10.931/04
no artigo 3o do Decreto-Lei n°. 911/69, executada a liminar, cite-se a requerida para, querendo, contestar os termos da petição
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Faça-se constar no
mandado, que, decorridos 05 (cinco) dias da execução da liminar, a propriedade e a posse plena do bem apreendido poderão ser
consolidadas junto ao banco credor, salvo se, neste prazo, a requerida pagar a integralidade da dívida, conforme os valores
apresentados no demonstrativo de débito acostado aos autos; hipótese em que o veículo lhe será restituído livre de ônus ou,
ainda, se optando pela purgação da mora, efetuar o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros, multa e encargos
contratuais, no mesmo prazo. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Paço do Lumiar - MA, 18 de Março de 2013
LARISSA TAVARES BESSA
- Servidora da Justiça De ordem, da MM Juíza Vanessa Clementino Sousa juíza titular da 2ª Vara
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA
AÇÃO DE Reintegracao de Posse
PROC. N.º 438-79.2007.8.10.0049
REQUERENTE:DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
REQUERIDO: ROSA ANGELA LEITE FERREIRA
DE: Intimação DRA ALESSANDRA BARBALHO SOUZA OAB MA 10.204, para tomar ciência da sentença proferida as fls. 40/41
nos autos em epígrafe; com o seguinte teor: DIBENS LEASING S/A - Arrendamento Mercantil- propôs Ação de Reintegração de
Posse, com pedido de liminar, em face de ROSA ANGELA LEITE FERREIRA, já qualificados, objetivando ver-se reintegrado na
posse do veículo marca Volkswagen, modelo Gol City 1.0MI, ano de fabricação 2006, cor preto, placa HQC6825, chassi
9BWCA05W46T127757, em decorrência da inadimplência da requerida quanto ao descumprimento das prestações referentes ao
contrato de arrendamento mercantil nº8992770, celebrado entre ambos. Alegou que por força do avençado no aludido contrato, a
requerida obrigara-se ao pagamento de 60(sessenta) prestações iguais, mensais e consecutivas, no valor de R$695,89(seiscentos
e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) e que a mesma deixara de efetuar o pagamento das prestações vencidas,
desde 09/01/2007. Sustentou que em face do inadimplemento da arrendatária, da existência de cláusula resolutória expressa e da
constituição em mora, esta comprovada por meio da notificação extrajudicial que colacionou às fls. 20, imitiu-se no direito à
reintegração da posse do bem arrendado, diante do vencimento antecipado do contrato. Juntou documentos, dentre eles o contrato
de arrendamento mercantill e a notificação extrajudicial. Às fls.24/25 foi deferida a medida liminar de reintegração de posse e
determinada a citação da requerida para que, no prazo legal, apresentasse contestação. Certidão exarada às fls.27, atestando a
localização do veículo, que deixou de ser apreendido por se encontrar batido e sem possibilidade de remoção, bem como que, em
contato com o autor, este não teria fornecido meios para a efetivação da medida liminar. A instituição autora, por mais de uma vez,
manifestou seu interesse no prosseguimento do processo e pugnou pela expedição de ofícios em busca da localização do bem e
da parte requerida. Às fls.32, fora exarado despacho determinando a expedição de ofícios visando à localização do veículo e,
diante da ausência de notícias de que a requerida tivesse sido citada, que fosse certificada a citação desta última. Certidão
exarada às fls.53, não precisando a citação da parte requerida. Às fls. retro, a instituição financeira autora, por meio de seu
advogado, requer a desistência deste feito, com o cancelamento de restrição judicial, caso tenha sido feito. Vieram-me conclusos.
DECIDO: Não tendo a requerida apresentado contestação e tampouco havendo provas de sua citação, não há óbice para o
deferimento do pedido de desistência. Isto posto, nos termos dos arts. 158, PU, e 267, inciso VIII e §4°do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro extinto o processo sem julgamento de mérito. Custas pela parte autora, nos
termos do art.26 do CPC.
Paço do Lumiar - MA, 18 de Março de 2013
LARISSA TAVARES BESSA
- Servidora da Justiça De ordem, da MM Juíza Vanessa Clementino Sousa juíza titular da 2ª Vara
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA
AÇÃO DE Reintegracao de Posse
PROC. N.º 740-11.2007.8.10.0049
REQUERENTE:CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
REQUERIDO: HERMERSON COSTA SOUZA
DE: Intimação DRA LAIS COSTA DE JESUS OAB MA 10485, para tomar ciência da sentença proferida as fls. 25/26 nos autos em
epígrafe; com o seguinte teor: Vieram-me conclusos. DECIDO: Não sendo regular a citação do requerido e não tendo este
apresentado contestação, não há óbice para o deferimento do pedido de desistência. Isto posto, nos termos dos arts. 158, PU, e
267, inciso VIII e §4°do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro extinto o processo sem julgamento
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de mérito. Custas pela parte autora, nos termos do art.26 do CPC. Considerando a manifestação de renúncia ao prazo recursal
pelo requerente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Intime-se o autor, através de sua advogada.
Paço do Lumiar - MA, 18 de Março de 2013
LARISSA TAVARES BESSA
- Servidora da Justiça De ordem, da MM Juíza Vanessa Clementino Sousa juíza titular da 2ª Vara
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA
AÇÃO DE ALIMENTOS
PROC. N.º 935-54.2011.8.10.0049
REQUERENTE:NICOLAS DOUGLAS ANDRADE DE MENEZES
REQUERIDO: MILENA ROGERIA RODRIGUES ANDRADE
DE: Intimação DR. GETULIO VASCONCELO DA SILVA OAB MA 9363, para se manifestar acerca do oficio de fls. 1154/2012.
Paço do Lumiar - MA, 18 de Março de 2013
LARISSA TAVARES BESSA
- Servidora da Justiça De ordem, da MM Juíza Vanessa Clementino Sousa juíza titular da 2ª Vara
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA

Paraibano
Processo nº: 525-88.2012.8.10.0104
Ação: Procedimento Ordinário
EXEQUENTE: FRANCISCO ROSÁRIO PEREIRA DE SOUSA
Advogado: Ivanio Silveira Coelho Ribeiro
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
DECISÃO DE FLS. 22:
FINALIDADE: intimação ao advogado da parte autora, Ivanio Silveira Coelho Ribeiro acerca do decisão: "R. H.Defiro a gratuidade
de justiça, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, diante da manifestação da parte autora que não pode arcar com as custas do
processo sem prejuízo de seu sustendo próprio.Cite-se o INSS, remetendo-se os autos para Procuradoria Federal, para no prazo
de 60 (sessenta) dias, responder à demanda, querendo, nos termos do art. 285 do CPC, sob as penas de revelia.Havendo
resposta com preliminares e/ou documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias.Intimações e expedientes
necessários Paraibano/MA, 14 de Novembro de 2012. Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne Juiz de Direito". Dados e passados
neste juízo em 18 de Março de 2013.
Processo nº: 206-23.2012.8.10.0104
Ação: Procedimento Ordinário
Autor : JOAQUIM SOARES FILHO
Advogado: Daniel Furtado Veloso, OAB/ MA 8207
Réu: BANCO BMG S/A
Advogado: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76696
FINALIDADE: Intimação do advogado do réu FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, a cerca do despacho de fls 27/28, o qual
requer que a parte ré, caso aceite a proposta, promova o recolhimento dos honorários periciais, em conta vinculada a este juízo, no
valor de quatro salários mínimos vingentes no país, no prazo de 05 (cinco) dias, referente aos autos do processo acima. Dado e
passado nesta cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, 18 de Março de 2013. Eu, ELIANE MOREIRA BARROSO, Técnico
Judiciário, que digitei. Carlos Eduardo de Arruda Montalverne, Juiz(a) Titular da Comarca de Paraibano.

Passagem Franca
Processo nº 0000324-27.2011.8.10.0106
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: DANIEL ARAUJO SANTANA
Advogados: RANISSON BANDEIRA BARRA ( OAB 9507 )
Réus: ADÃO DO BRAZ
Ao autor, acerca da certidão de fls. 43-v, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Passagem Franca, 08 de março
de 2013. David Mourão Guimarães de Morais Meneses - Juiz de Direito. Resp: 151639
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO 10 DIAS)
Processo nº 379-75.2011.8.10.0106
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Domingos Rita Nunes da Silva
O DOUTOR DAVID MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PASSAGEM
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FRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, E.T.C, DETERMINA A :
CITAÇÃO DE: DOMINGOS RITA NUNES DA SILVA, filho de Antônio Pereira da Silva e Leodina Nunes da Silva, brasileiro, natural
de Passagem Franca, solteiro, lavrador, atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citá-lo para, no prazo de 10 (dez) dias, por intermédio de advogado, se constituído, apresentar defesa
escrita, oportunidade em que poderá arrolar testemunhas.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, Rua Joaquim Távora, s/n, Centro – Passagem Franca -MA.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Passagem Franca, Estado do Maranhão, aos 15 (quinze) dias do mês de março de
2013. Eu, Fabrício Ferreira de Lucena, Auxiliar Judiciário, digitei e conferi..
David Mourão Guimarães de Morais Meneses
Juiz de Direito
Juizado Especial Cível
Processo n°: 9000179-75.2012.8.10.0106
Ação: Reintegração de posse
Requerente: SEBASTIÃO SILVEIRA DA SILVA
Advogado: Dr. HAROLDO CAVALCANTE COELHO, OAB/MA n° 10.699-A
Requerido: LARIÇA FERNANDES DA SILVA
SENTENÇA
“... Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial por SEBASTIÃO SILVEIRA DA SILVA em face de LARIÇA
FERNANDES DA SILVA. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na
distribuição. Passagem Franca, 1° de março de 2013. David Mourão Guimarães de Morais Meneses –Juiz de Direito.”

Pastos Bons
PORTARIA Nº. 06/2013-GJ
Dispõe sobre o Feriado da Justiça no âmbito Municipal, e dá outras providências.
O JUIZ DE DIREITO SÍLVIO ALVES NASCIMENTO, TITULAR DA COMARCA DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO,
NA FORMA DA LEI, ETC.
Considerando o Decreto nº 06/2013 da Prefeita Municipal de Pastos Bons/MA.
Considerando o art. 3º do Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão nº 9912011.
RESOLVE:
Art. 1º - Não haverá expediente no âmbito do Poder Judiciário Municipal no dia 19 de março de 2013, dia santificado de São José,
segundo Padroeiro da cidade de Pastos Bons/MA.
Art. 2º Durante o feriado municipal funcionará o Plantão Judiciário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
_
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Pastos Bons, 18 de março de 2013.
Juiz SÍLVIO ALVES NASCIMENTO
Titular da Comarca de Pastos Bons

Pedreiras
Primeira Vara de Pedreiras
PROCESSO N.º 76-13.2003.8.10.0051
AÇÃO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PEDREIRAS (MA)
ADVOGADO: Dr. OTONIEL DOS SANTOS REGADAS DE CARVALHO, OAB/MA Nº 8.740 E DR. ANTONIO HAROLDO
FERNANDES DIAS II, OAB/MA Nº 8.708.
REQUERIDO: SYS DAY RAPOSO DE MAGALHAES
ADVOGADO: Dr. EDUARDO SILVA FERNANDES, OAB/MA Nº 7.273.
ATO ORDINATÓRIO DE FLS. 54. "ATO ORDINATÓRIO. De acordo com o art. 3º, inciso IV, do Provimento nº 001/2007 da
CGJ/MA, abri vista dos autos à parte autora, para que querendo se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre a CONTESTAÇÃO e
documentos de fls. 47/52. Pedreiras/MA, 7 de Março de 2013. Francisca Lafaiete Pereira da Silva Souza. Secretária Judicial da 1ª
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Vara."
Pedreiras/MA, 18 de Março de 2013.
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara, respondendo pela 1ª Vara
Processo nº 0002499-28.2012.8.10.0051
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: FERNANDO DE ASSIS MACEDO e FRANCISCO DE ASSIS MACEDO " CHICHICO" e IOLETE DE ASSIS MACEDO e
LEONARDO DE ASSIS MACEDO "JARBAS"
ADVOGADOS: PEDRO BEZERRA DE CASTRO, OAB/MA Nº 4852 E DR. ANTONIO RAIMUNDO ANDRELINO, OAB/MA Nº
3849
DECISÃO Francisco de Assis de Macedo, Fernando Assis de Macedo, Leonardo Assis de Macedo e Iolete Assis de Macedo, por
seu defensor legalmente constituído, ingressaram com pedido de relaxamento de prisão preventiva alegando, em suma, excesso
de prazo na formação da culpa. Com vistas dos autos o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que a
manutenção da prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o
breve relatório. Decido. O pedido dos requerentes não merece guarida, pois a manutenção da segregação provisória encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, com
segurança, a periculosidade dos agentes, a indicar a necessidade de suas custódias, principalmente, para a garantia da ordem
pública, considerando-se, sobretudo, o crime cometido. Outrossim, analisando o pedido bem como as razões que ensejaram a
medida, não encontro motivo para revogá-la, uma vez que existentes os requisitos que a lei estabelece como indispensáveis,
estando evidente a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, assim como, bem frisado pelo Parquet, não há
qualquer alteração no quadro dos requerentes que revele que a medida não é mais necessária. Nesse sentido, importante anotar
que eventuais condições pessoais do agente, não tem o condão, por si sós, de revogar a prisão preventiva, sendo este
entendimento sedimentado no STJ, verbis:Eventuais condições pessoais favoráveis do réu que não têm o condão de isoladamente
desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema. (HC 245061/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 28/08/2012, DJe 05/09/2012)
Ademais, impende destacar, que dois dos o crime pelo quais estão sendo processados --- tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico --- se encontram no rol daqueles que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível do
decreto preventivo, conforme consta no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, a prisão dos acusados,
encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo certo que além da comprovação da materialidade do delito e
indício suficiente da autoria, a situação clama pela garantia da ordem pública. Ante o exposto e com respaldo no parecer
ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DO ACUSADO MANTENDO O DECRETO PREVENTIVO EM SEU INTEIRO TEOR. Intimem-se
o acusado. Intime-se o advogado do acusado, observando o disposto no art. 370, 1§º, do CPP. Notifique-se o Ministério Público
para tomar ciência da presente Decisão. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO. Cumpra-se.Pedreiras/MA, 15 de
fevereiro de 2013.Ana Gabriela Costa EvertonJuíza de Direito Titular da 2ª Vararespondendo pela 1ª Vara Resp: 164889
Processo nº 0000950-56.2007.8.10.0051
Ação: ACAO DE COBRANCA
Autor: OSVALDO DA SILVA
Advogados: MARCOS GEORGE ANDRADE SILVA, (OAB/MA 6635)
Réus: UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA
DESPACHOVistos. R. Hoje.1. Defiro o pedido constante da petição de fls. 41. Assim, HAVENDO A NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR OU O PRIMEIRO EXAME COMPLETO PARA DETERMINAR O GRAU DE
INVALIDEZ, DEFORMIDADE OU DEBILIDADE DO (A) AUTOR (A) DA AÇÃO, FICAM NOMEADOS OS PERITOS DO INSTITUTO
MÉDICO LEGAL DE SÃO LUIS/MA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DA PARTE REQUERENTE,
DEVENDO O AGENDAMENTO OCORRER VIA DELEGADO REGIONAL DE PEDREIRAS, DEVENDO TAL PROVIDENCIA SER
ADOTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. O ADVOGADO DA PARTE
AUTORA DEVERÁ ORIENTÁ-LO A IR A DELEGACIA PARA AGENDAR O EXAME E REALIZÁ-LO NO IML DE SÃO LUÍS
DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. FICA DETERMINADO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA QUE O IML ENVIE A ESTE
JUÍZO O LAUDO PERICIAL.2. O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ COMO MANDADO.Cumpra-se. Pedreiras/MA, 30 de outubro
de 2012.Marco Adriano Ramoos Fonsêca Juiz de Direito Titular da 1a Vara Resp: 1504398
Processo nº 0002499-28.2012.8.10.0051
Ação: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: FERNANDO DE ASSIS MACEDO e FRANCISCO DE ASSIS MACEDO " CHICHICO" e IOLETE DE ASSIS MACEDO e
LEONARDO DE ASSIS MACEDO "JARBAS"
ADVOGADOS: PEDRO BEZERRA DE CASTRO, OAB/MA Nº 4852 E DR. ANTONIO RAIMUNDO ANDRELINO, OAB/MA Nº
3849
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DESPACHO de fls. 192R. hoje.Considerando que na resposta à acusação não fora arguida preliminar, apenas matéria de mérito,
deve a ação seguir até seus ulteriores termos.Considerando que a instrução do processo precisa ser concluída, a fim de não
frustrar aos objetivos e princípios do processo penal, garantindo-se ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Decido:Designar
audiência de instrução e julgamento completa para o dia 09 de abril de 2013, às 15:30 horas, na Sala de Audiências da 1ª Vara,
ocasião em que serão inquiridas as testemunhas da denúncia e da defesa, com interrogatório do acusado e demais atos
pertinentes ao rito. Intimem-se. Requisite-se. Notifique-se a Representante do Ministério Público.Cumpra-se.Pedreiras/MA, 13 de
março de 2013.Ana Gabriela Costa EvertonJuíza de Direito Titular da 2ª Vararespondendo pela 1ª Vara Resp: 164889
Processo nº 0002992-73.2010.8.10.0051
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: JOSE OLAVO PEREIRA NETO
Advogado: Adson Bruno Batalha do Nascimento, (OAB/MA 6.906)
Réus: BRADESCO SEGUROS
Advogado: Régis Gondim Peixoto, (OAB/MA 9.357-A)
Processo n.º 2992-73.2010.8.10.0051 - 1ª VaraAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVATRequerente: JOSE
OLAVO PEREIRA NETORequerido: BRADESCO SEGUROSDESPACHOVistos.R. Hoje.1. Considerando a juntada do Laudo
Pericial do IML às fls. 82. 2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/05/2013, às 09:30 horas, na
Sala de Audiências da 1ª Vara. As testemunhas serão apresentadas em banca.2. Intimem-se as partes com antecedência.Cumprase.Pedreiras/MA, 06 de março de 2013. Ana Gabriela Costa Everton Juíza de Direito Titular da 2ª Vara, respondendo pela 1ª Vara
Resp: 165860
Processo n.º 1837-74.2006.8.10.0051 (18372006)
Ação: Execução
Requerente: MIRAFLORES COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
Advogado: Helder Cury Ricciardi, (OAB/SP 208.840)
Requerido(a): J. F. CARNEIRO GOMES
DESPACHO de fls. 75: "DESPACHO 1. Intime-se o requerente, por AR, para o endereço constante da inicial, e seu advogado, via
DJE, para no prazo de 48 horas, informarem se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção. 2. Cumpra-se. Pedreiras/MA,
25 de janeiro de 2013. Marco Adriano Ramos Fonsêca, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ana Gabriela Costa Everton
juíza de Direito Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara
Processo n.º 258-96.2003.8.10.0051 (2582003)
Ação: Execucao
Requerente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogado: Luciano Costa Nogueira, (OAB/MA 6.593)
Requerido(a): IOVESA - INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E SABOES LTDA E OUTROS
DESPACHO de fls. 62: "DESPACHO 1. Intime-se o requerente, por AR, para o endereço constante da inicial, e seu advogado, via
DJE, para no prazo de 48 horas, informarem se ainda tem interesse no feito, informando o valor atualizado do débito e o
endereço atualizado dos executados, sob pena de extinção. 2. Cumpra-se. Pedreiras/MA, 25 de janeiro de 2013. Marco Adriano
Ramos Fonsêca, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara
Processo n.º 285-04.2009.8.10.0051 (2852009)
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: BANCO FINASA S/A
Advogado: (Bruno de Farias Borges, (OAB/MA 8.824)
Requerido(a): ANA PAULA MELO COSTA
DESPACHO de fls. 46: "DESPACHO 1. Considerando que o veículo apreendido nos autos encontra-se no pátio do Fórum
aguardando a remoção pelo autor, notifique-se o autor para, no prazo de 05 dias, promover a remoção do bem objeto da presente
demanda (Motocicleta Honda, modelo BIZ 125 ES, 2007/2007, cor cinza, chassi 9C2JA04208R050409), ônus que lhe compete na
qualidade de proprietário e possuir do veículo, pois já é de seu conhecimento que o referido bem encontra-se à sua disposição há
quase 03 anos no pátio do Fórum desta Comarca, sob pena de multa. 2. Fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a
qual deverá ser depositada em conta judicial à disposição deste juízo, em caso de descumprimento, pelo autor, da presente
obrigação de fazer estabelecida em seu desfavor. 3. Por oportuno, considerando que a intimação da parte requerida foi dirigida ao
endereço indicado nos autos, dou por válida sua intimação, nos termos do art. 238, parágrafo único, do CPC. 4. Desta forma,
certifique-se o trânsito em julgado. 5. Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 6. Cumpra-se. Pedreiras/MA, 22 de
janeiro de 2013. Marco Adriano Ramos Fonsêca, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ana Gabriela Costa Everton
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Juíza Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara
Processo n.º 285-69.2009.8.10.0051 (2852009)
Ação: Busca e Apreensao
Requerente: BANCO FINASA S/A
Advogado: Allan Rodrigues Ferreira, (OAB/MA 7.248)
Requerido(a): EUDES MAYER DOS SANTOS OLIVEIRA
DESPACHO de fls. 30: "DESPACHO 1. Considerando que o veículo apreendido nos autos encontra-se no pátio do Fórum
aguardando a remoção pelo autor, notifique-se o autor para, no prazo de 05 dias, promover a remoção do bem objeto da presente
demanda (Motocicleta Honda, modelo CG 125 FAN, 2008/2008, cor preta, chassi 9C2JC30708R006818), ônus que lhe compete na
qualidade de proprietário e possuir do veículo, pois já é de seu conhecimento que o referido bem encontra-se à sua disposição há
quase 04 anos no pátio do Fórum desta Comarca, sob pena de multa. 2. Fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a
qual deverá ser depositada em conta judicial à disposição deste juízo, em caso de descumprimento, pelo autor, da presente
obrigação de fazer estabelecida em seu desfavor. 3. Por oportuno, considerando que a intimação da parte requerida foi dirigida ao
endereço indicado nos autos, dou por válida sua intimação, nos termos do art. 238, parágrafo único, do CPC. 4. Desta forma,
certifique-se o trânsito em julgado. 5. Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 6. Cumpra-se. Pedreiras/MA, 22 de
janeiro de 2013. Marco Adriano Ramos Fonsêca, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara
Processo n.º 63-58.1996.8.10.0051 (631996)
Ação: Execução Forcada
Requerente: KITS PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMOVEIS E LTDA
Advogado: José Lacerda de Lima Sobrinho, (OAB/MA 2.622)
Requerido(a): LUIZ HENRIQUE SILVA DE SOUSA , LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA
DESPACHO de fls. 97:1. Chamo o feito à ordem. 2. Considerando que restou inviável a realização de penhora, e estando
desatualizado o valor do débito, intime-se o exequente, por AR para o endereço indicado nos autos, e via DJE, na pessoa do
advogado, para, no prazo de 10 dias, informar se ainda tem interesse no feito, descrevendo o endereço atualizado do requerido,
bem como, o valor atualizado do débito, a fim de viabilizar o ato de constrição, sob pena de extinção. 3. Cumpra-se. Pedreiras/MA,
25 de janeiro de 2013. Ana Gabriela Costa , Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Pedreiras/MA 18 de março de 2013.
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara

Segunda Vara de Pedreiras
Processo: 0010770-47.2012.810.0141
Ação: Execução Penal
Recuperando: Kássio Botelho Rodrigues
Advogado: Dr. PEDRO BEZERRA DE CASTRO, OAB/MA 4.852; Dra. LUCIANA DE SOUZA CADTRO, OAB/MA 4.326
Publicação e Intimação do requerente, da decisão transcrita abaixo.
Decisão:
Cuida-se de Pedido de Remição de Pena em favor do apenado Kássio Botelho Rodrigues, apenado cumprindo pena em
regime semiaberto, em razão de condenação no crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal. Ouvido, a representante
do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja vista que os dias remidos já foram somados para
progressão ao regime semiaberto. Em que pese o ilustre parecer ministerial observo que há várias informações e pedidos de
remição em favor do recuperando que não foram decididos e em um deles há parecer favorável do Ministério Público para remição
da pena, e há uma decisão deferindo remição referente ao período 03 - 04/2012, na qual foram remidos 14(quatorze) dias. E, no
tocante a argumentação de que as remições já foram usadas para a progressão para o regime semiaberto também entendo que
não deve prosperar, s.m.j, vez que na decisão de progressão de regime não há qualquer decisão acerca da remição da pena, a
decisão cinge-se tão somente a progressão de regime do fechado para o semiaberto, baseando-se tão somente no tempo de
cumprimento da pena pelo recuperando, sem levar em conta remição. Desta maneira, ressalvando-se o bem postado parecer
ministerial entendo que não deve prosperar. Compulsando os presentes autos observo pedidos de remição ainda não analisados:
1- Período trabalhado: 09/2011 a 12/2011 = 86 dias trabalhados = 29 dias remidos. 2- Período trabalhado: 01/2012 a 02/2012 = 43
dias trabalhados = 14 dias remidos. 3- Período trabalhado: 05/2012 a 10/2012 = 130 dias trabalhados = 43 dias remidos. 4Período trabalhado: 11/2012 a 12/2012 = 30 dias trabalhados = 10 dias remidos A documentação indicada foi subscrita pelo
Coordenador Administrativo da APAC e pela Secretária da APAC e comprovam o trabalho do apenado do período indicado, tendo
como ocupação aula/serviço externo, o que corresponde ao total de 289(duzentos e oitenta e nove) dias trabalhados, o que
corresponde a 96(noventa e seis) dias de benefício de remição da pena. Desta maneira, presentes estão os requisitos legais
exigidos para a a remição de pena, mais precisamente os arrolados no art. 126 e seguintes da Lei 7.210/84 (Lei de Execução
Penal). Assim, a concessão do benefício pleiteado constitui direito do Assinado eletronicamente por: ANA GABRIELA COSTA
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condenado, vez que estão satisfeitos os requisitos legais e tais medidas são necessárias para reinserir o apenado na sociedade.
Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, DECLARO REMIDOS 96 (noventa e seis) dias da pena do condenado
KÁSSIO BOTELLHO RODRIGUES, já qualificado nos autos, com supedâneo no art. 126 §§ 1o e 3o, da Lei no 7.210/96 .
Proceda-se à retificação da liquidação da pena aplicada. Oficie-se ao Sr. Diretor do Centro de Ressocialização Regional de
Pedreiras, para ciência desta decisão, a fim de que sejam tomadas as providências para o seu cumprimento. Neste momento
verifico que o recuperando não tem direito à progressão, conforme cálculo de pena em anexo. Sirva-se a presente de
Mandado/Ofício. P.R.I. Pedreiras/MA, 13 de março de 2013.
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras
PROCESSO nº 2004-81.2012.8.10.0051
AÇÃO: Retificação de Registro de Nascimento
REQUERENTE: MARINILDE DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. PEDRO BEZERRA DE CASTRO, OAB/MA 4.852; e Dra. CIRLÂNDIA DE MACÊDO GALVÃO, OAB/MA
11.210
Publicação e intimação da parte requerente, por intermédio de seus advogado, da sentença de fls. 14/16, transcrita abaixo.
SENTENÇA:
Trata-se de requerimento de Justificação de Óbito Tardio formulado por MARINILDE DA SILVA, já qualificada nos autos, onde
aduz que seu esposo, CARLOS BRANDÃO, faleceu em 17 de Julho de 2012, às 00h40min, vítima de câncer e insuficiência
respiratória e foi sepultado no dia seguinte no Cemitério Jardim da Saudade, na Cidade de Lima Campos. Acostados aos autos, às
fls.06/10, os documentos que instruem o pleito. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do
pedido, fl.13. É o relatório. Passo a julgar. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, já que preenchidas as exigências da
Lei n.º 1.060/1.950. No caso dos autos, a requerente alega que seu marido, Carlos Brandão teria falecido em 17/07/2012, na
Cidade de Codó/MA, e sido sepultada no Cemitério Jardim da Saudade, na Cidade de Lima Campos, sem o seu respectivo registro
de óbito, o que se comprovaria pelos documentos trazidos aos autos. O caput do art. 77 da Lei n.º 6.015/1.973 prevê que nenhum
sepultamento será realizado sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento. Entretanto, o art. 78 diz que, na
impossibilidade de proceder ao registro dentro de vinte e quatro horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo
relevante, poderá este ser providenciado no prazo de quinze dias, previsto no caput do art. 50, que ainda poderá ser ampliado para
três meses quando o óbito ocorrer em lugar que dista mais de trinta quilômetros da sede do cartório. Vê-se, pois, que não se
realizou o registro do óbito de Carlos Brandão nos prazos previstos na Lei de Registros Públicos, razão pela qual sua esposa,
Marinilde da Silva, requereu a Justificação de Óbito Tardio. In casu, analisando os documentos acostados aos autos, fica
demonstrado que Carlos Brandão, faleceu em 17 de Julho de 2012, às 00h51min, na Cidade de Codó/MA, por motivos descritos
na exordial, e foi sepultado no Município de Lima Campos/MA, conforme declarações nos autos. Assim, é preceito legal a
obrigatoriedade de todo cidadão falecido ter lavrado o assento de seu óbito no Cartório do Registro Civil competente, daí ser
imperioso o deferimento da presente pretensão. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, e determino que seja lavrado o assento de óbito de Carlos Brandão, com os elementos constantes dos
autos, inclusive devendo ser observada a data constante na declaração de óbito de fl. 09, e respeitado o preceito do art. 83 da Lei
n.º 6.015/1.973. Os autos permanecerão em cartório, consoante o disposto no art. 111 da Lei n.º 6.015/1.973, ressalvada a
apreciação do valor probante segundo o disciplinado no art. 112 da citada Lei de Registros Públicos. Consequentemente, declaro
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC. Comunique-se o falecimento ao
Cartório Eleitoral desta Zona. Após o cumprimento das formalidades legais, expeça-se o competente mandado. Sem custas, em
razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os
autos.P.R.I. Servirá a presente como mandado. Pedreiras/MA, 03 de Janeiro de 2013.
Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA

Juizado Especial Cível e Criminal de Pedreiras
NÚMERO DO PROCESSO: 189-88.2008.8.10.0051
AÇÃO: COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
REQUERENTE: ANTÔNIO TENÓRIO LEITE
ADVOGADO: ADSON BRUNO BATALHA DO NASCIMENTO, OAB/MA: 6.906
REQUERIDO: UNIBANCO AIG SEGUROS
ADVOGADO:ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA: 10.527-A
DESPACHO DE FLS.177: “ DESPACHO. Vistos em correição, Recebidos hoje. 1. INTIMEM-SE as partes acerca da decisão de
fls. 161/162. 2. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte autora, para levantamento da quantia indicada às
fls. 176. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Pedreiras (MA), 08 de janeiro de 2013. Luiz Carlos
Licar Pereira. Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pedreiras.”
Luiz Carlos Licar Pereira
Juiz de Direito - Titular do
Juizado Especial Cível e Criminal
NÚMERO DO PROCESSO: 197-65.2008.8.10.0051
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AÇÃO: RESTITUIÇAO DE PAGAMENTOS
REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FERREIRA
ADVOGADO: FERNANDO ANTÔNIO COSTA POLARY, OAB/MA: 7.623
REQUERIDO: BARBOSA E FREIRE LTDA (COMPRA PREMIADA ELETRONOSSO)
ADVOGADO: CLAUDECY NUNES SILVA, OAB/MA: 5.605
DESPACHO DE FLS.100: “ SENTENÇA. Vistos, MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FERREIRA ajuizou Ação de Restituição de
Pagamentos, sob o rito da Lei n° 9.099/95, contra BARBOSA E FREIRE LTDA (COMPRA PREMIADA ELETRONOSSO) Após
vários atos processuais, as partes subscreveram um acordo, pondo fim à demanda. Vieram-me os autos conclusos. Relatado,
DECIDO. Verifica-se que no caso em tela houve a satisfação da pretensão da requerente com a realização de acordo entre as
partes, que transacionaram extrajudicialmente, nos termos da petição. Assim, homologo, por sentença, o acordo firmado entre as
partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269,
inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.À
inteligência do art. 55, caput da Lei n° 9099/95, a presente decisão é isenta de condenação em custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pedreiras (MA),28 de Fevereiro de 2013. Luiz Carlos Licar Pereira. Juiz de Direito Titular do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pedreiras.”
Luiz Carlos Licar Pereira
Juiz de Direito - Titular do
Juizado Especial Cível e Criminal
NÚMERO DO PROCESSO: 421-03.2008.8.10.0051
AÇÃO: ORDINARIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: ALDAIDES RODRIGUES GUIMARÃES SOUZA
ADVOGADO: ADSON BRUNO BATALHA DO NASCIMENTO , OAB/MA: 6.906
REQUERIDO: NOBRE SEGURADORA S/A
ADVOGADO: LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, OAB/SP: 72.973
DESPACHO DE FLS.223-224: “ SENTENÇA. Vistos, Relatório dispensado. (Lei n°. 9.099/95, art. 38, caput). Trata-se de Ação
Ordinária de Cobrança proposta por ALDAIDES RODRIGUES GUIMARÃES SOUZA em desfavor de NOBRE SEGURADORA S/A.
A autora, em síntese, sustenta que sua filha foi vítima fatal em um acidente quando viajava em uma empresa de ônibus segurada
pela então requerida. Diante da ocorrência do susocitado sinistro, a postulante requer a condenação da demandada em Danos
Morais e Materiais. Ocorre, no entanto, que a demandante ajuizou o processo 0001247-29.2008.8.10.0051 contra a empresa de
ônibus responsável pelo acidente, M M COUTINHO VIAGENS E TURISMO LTDA, sendo que esta empresa denunciou à lide a
então requerida NOBRE SEGURADORA S/A. Ou seja, a partir do deferimento da intervenção de terceiro pelo juízo competente, a
empresa NOBRE SEGURADORA S/A passou a atuar como litisconsorte da empresa M M COUTINHO VIAGENS E TURISMO
LTDA no processo 0001247-29.2008.8.10.0051. De registrar-se, por oportuno, que o referido processo 000124729.2008.8.10.0051, o qual , vale dizer, já se encontra em fase de execução, possui, a partir do deferimento da denunciação da lide,
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir constante no processo em epígrafe que, por sua vez, tramita neste
juizado. Com efeito, o ajuizamento de uma segunda ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, já
decidida anteriormente caracteriza a coisa julgada assim definido no artigo 301, inciso VI, do Código de Processo Civil cabendo, de
ofício, o conhecimento da matéria (art. 301, § 4o do CPC). Assim sendo, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito,
com fundamento no artigo 267, inciso V, do Código de processo Civil. Publique-se. Registre. Intimem-se. Transitado em
julgado, arquive-se. Pedreiras (MA), 16 de janeiro de 2013. Luiz Carlos Licar Pereira. Juiz de Direito Titular do Juizado Especial
Cível e Criminal da Comarca de Pedreiras.”
Luiz Carlos Licar Pereira
Juiz de Direito - Titular do
Juizado Especial Cível e Criminal

Pinheiro
Primeira Vara de Pinheiro
Proceso Nº 1413-53.2011.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Busca e Apreensão
Requerente: CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
Requerido: JEFFERSON RIBEIRO COSTA
INTIMAÇÃO
Intimo o(a) advogado(a) GENIVAL ABRÃO FERREIRA, OAB/MA Nº 3755, para, no prazo de 05 (dias) dias, oferecer contrarrazões
nos autos. Pinheiro, 18 de Março de 2013.
IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA
Secretária Judicia da 1ª Vara
Assino de ordem do MM Juíz Titular da 1ª Vara desta comarca, nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
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Proceso Nº 1-79.1977.8.10.0052
Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES
Requerido: DEUSDETE DA CONCEIÇAO SILVA PEREIRA
INTIMAÇÃO
Intimo o(a) advogado(a) PENALDON JORGE RIBEIRO OAB/MA 3772, para apresentar alegações finais, no prazo legal, nos autos
da ação acima mencionada. Pinheiro, 18 de Março de 2013.IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA.Secretária Judicia da 1ª
Vara.Assino de ordem da MM Juíz Titular da 1ª Vara desta comarca, nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº
001/2007/CGJ/MA
Proceso Nº 3-29.1989.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Requerente: MOINHO DE TRIGO MARANHÃO S.A.
Requerido: EULES NOGUEIRA FRANCA
INTIMAÇÃO
Pelo presente, fica Intimado o(a) advogado(a) GILSON FREITAS MARQUES, OAB/MA Nº 2769, para providenciar o recolhimento
das custas finais do processo em referência, no valor de 4.356,20 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).
Pinheiro, 18 de Março de 2013.
IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA
Secretária Judicia da 1ª Vara
Assino de ordem do MM Juiz Titular da 1ª Vara desta comarca, nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
Processo Nº 536-79.2012.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Requerente: CÍCERO SOUSA XAVIER
Requerido: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Intimo o(a) advogado(a) DRA. FLOR DE LYS AMARAL, OAB/MA 10.071 para tomar conhecimento da sentença proferida nos
autos da ação cível supramencionada, contendo o seguinte teor:"Destarte, inviável é a condenação por ausência de direito à
alegada complementação do seguro, face à adequação da quantificação da lesão e à legalidade na aplicação da proporcionalidade
estabelecida em lei, pois trata-se, in casu, de uma lesão permanente parcial incompleta. 3 - DISPOSITIVO Ante o exposto, na
forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, condenando o(a) requerente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos na forma do artigo
12 da Lei 1060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, sem manifestação, arquivem-se com as
devidas cautelas. Cumpra-se. Pinheiro, 26 de novembro de 2012. ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO Juiz de Direito".
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013 IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA Secretária Judicia da 1ª Vara Assino de ordem do MM Juíz
Titular da 1ª Vara desta comarca nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
Processo Nº 746-67.2011.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Autor: JÉSSICA GONÇALVES RIBEIRO
Réu: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA
Fica intimado(a) o(a) advogado(a) DR. DIOGO DINIZ RIBEIRO CABRAL, OAB/MA 9.355 para que compareça ou se faça
representar por procurador ou preposto com poderes para transigir, à audiência Peliminar, designada para o dia 24/04/2013, às
10:00 hs, nos autos da ação acima mencionada. O(S) ADVOGADO(S) SÃO RESPONSÁVEIS POR INTIMAR SEUS CLIENTES,
PODENDO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PREJUÍZOS ÀS PARTES POR PERDA DE PRAZOS OU SE A
PARTE DEIXAR DE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS AQUI PUBLICADOS. Pinheiro, 18 de Março de 2013.
IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA Secretária Judicia da 1ª Vara Assino de ordem do MM Juíz Titular da 1ª Vara desta comarca,
nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
Processo Nº 931-71.2012.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança
Requerente: VALDELINA DE JESUS SOARES
Requerido: PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Intimo o(a) advogado(a) JULIO CESAR MARQUES OAB/MA 3934 para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos da
ação acima mencionada, contendo o seguinte teor:". DISPOSITIVO:Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério
Público e com base na fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar que determinou ao
Impetrado tomasse as providências necessárias à nomeação da Impetrante no cargo para o qual foi aprovado, facultando-lhe a
posse e o exercício, nos termos da lei.Comunique-se ao Impetrado através de ofício, anexando-se cópia da presente
decisão.Cientifique-se o Presentante do Ministério Público, enviando-lhe cópia da sentença.Sem custas em face do benefício da
justiça gratuita.Deixo de condenar em honorários advocatícios, atendendo ao enunciado consolidado nas Súmulas 105 do STJ e
512 do STF e ao disposto no artigo 25 da Lei n.º 12.016/09.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (artigo 14, §1º, da Lei nº
12.016/09). Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Pinheiro, 31 de janeiro de 2013.ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO.Juiz de
Direito.IOLANDA DOS SANTOS ALMEIDA.Secretária Judicia da 1ª Vara.Assino de ordem da MM Juíz Titular da 1ª Vara desta
comarca, nos termos do art 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

Segunda Vara de Pinheiro
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº: 1471-56.2011.8.10.0052
PARTE(S) INTIMADA(S): SILVIO ROBERTO SILVA SOUZA
O Doutor Anderson Sobral de Azevedo, MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro, respondendo pela 2ª Vara, na
forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Judicial se processam os termos da ação acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR (o)a senhor(a) SILVIO
ROBERTO SILVA SOUZA, estando em lugar incerto e não sabido. De todo teor da SENTENÇA, em principal na sua parte
DISPOSITIVA a seguir: "(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido Silvio Ribeiro Silva
Souza ao pagamento de alimentos a seu filho Matheus Araújo Souza à base de 20% (vinte por cento) do que for equivalente a um
salário mínimo, cujo valor deverá ser depositado na conta poupança nº 12653-6, agência 2063, operação 023, Caixa Econômica
Federal em nome da mãe do menor, Rosangela Araújo Souza, tornando assim, os alimentos provisórios em definitivos. Sem
custas pelo deferimento da assistência judiciária. Publicada em audiência, dando por intimados os presentes. Após o Trânsito em
julgado, registre-se e após arquivem-se. JUIZ JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES - Titular da 2ª Vara da Comarca de Pinheiro". E
para que no futuro não seja alegada ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça
Eletronico. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz Anderson Sobral de Azevedo
Titular da 1ª Vara,
respondendo pela 2ª Vara
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo : 2350-63.2011.8.10.0052
Requerente : MARIA IVANILDE OLIVEIRA BASTOS DOS SANTOS
Advogado(a) do(a) requerente : ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VIANA OAB/MA 5.358
Requerido(a) : GERSON LUIS BARROS
Advogado(a) do(a) Requerido(a) : CARLOS EDUARDO DUARTE NOGUEIRA, OAB/MA 9894.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima mencionada(s) através de seu(s) respectivo(s) advogado(s), bem como a
INTIMAÇÃO do(as) advogado(as) acima mencionado(as), PARA TOMAR CONHECIMENTO DA SENTENÇA NO SEU TERMO
DISPOSITIVO A SEGUIR: "(...) Diante disso, para surgir os efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO por sentença a desistência
apresentada pelo demandante à fl. 33. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas em face do benéfico da Justiça já deferido. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pinheiro/MA, 28 de fevereiro de
2013. JUIZ JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES - Titular da 2ª vara".
01. Os prazos mencionados acima começam a contar a partir da data da publicação desta intimação no Diário de Justiça
Eletrônico;
03. Os advogados acima mencionados são responsáveis por intimar seus clientes de todo o teor desta publicação;
04. Os advogados podem ser responsabilizados por quaisquer prejuizos às partes por perdas de prazos ou se a parte deixar de
tomar conhecimento dos atos processuais aqui publicados.
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz Anderson Sobral de Azevedo
Titular da 1ª Vara
(Respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo : 2549-51.2012.8.10.0052
Requerente : OACIR ALMEIDA DA SILVA
Advogado(a) do(a) Requerente : CARLOS EDUARDO DUARTE NOGUEIRA OAB/MA 9894.
FINALIDADE : INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima mencionada(s) através de seu(s) respectivo(s) advogado(s) acima
mencionado(s) PARA TOMAR CONHECIMENTO DA SENTENÇA PROLATADA NESTE JUÍZO NA SUA PARTE DISPOSITIVA
A SEGUIR: "(...) Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie, bem como acolhendo
o parecer do Ministério Público, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas, em razão do
benefício da assistência judiciária gratuita que ora concedo. Após, dê-se baixa da distribuição e arquive-se. Publique-se. Registrese. Intime-se. Pinheiro/MA, 19 de fevereiro de 2013. JUIZ JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES - Titular da 2ª Vara da Comarca de
Pinheiro/MA". PARA RECEBER UMA CÓPIA DA SENTENÇA DEVERÁ A PARTE/ADVOGADO(A) COMPARECER A ESTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 816 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

SECRETARIA.
Eu, Anderson Kairon Ribeiro Pimenta, Técnico Judiciário, o digitei e enviei para publicação.
01. Os prazos mencionados acima começam a contar a partir da data da publicação desta intimação no Diário de Justiça
Eletrônico;
02. As partes deverão trazer/apresentar as suas testemunhas em banca para a audiencia, isto deve ser repassado pelo patrono à
parte;
03. Os advogados acima mencionados são responsáveis por intimar seus clientes de todo o teor desta publicação;
04. Os advogados podem ser responsabilizados por quaisquer prejuizos às partes por perdas de prazos ou se a parte deixar de
tomar conhecimento dos atos processuais aqui publicados.
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz Anderson Sobral de Azevedo
Titular da 1ª Vara,
respondendo pela 2ª Vara
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo : 2852-65.2012.8.10.0052
Requerente : REGEANE PINHEIRO MARQUES
Advogado(a) do(a) requerente: RÔMULO ROBERTO MARQUES NUNES OAB/MA 11.451
Requerido(a) : EVERALDO SILVERIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima mencionada(s) através de seu(s) respectivo(s) advogado(s), bem como a
INTIMAÇÃO do(as) advogado(as) acima mencionado(as), PARA TOMAR CONHECIMENTO DA SENTENÇA NO SEU TERMO
DISPOSITIVO A SEGUIR: "(...) Diante disso, para surgir os efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO por sentença a desistência
apresentada pelo demandante à fl. 17. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas em face do benéfico da Justiça já deferido. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pinheiro/MA, 27 de fevereiro de
2013. JUIZ JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES - Titular da 2ª vara". Eu,....., Anderson Kairon Ribeiro Pimenta, Técnico Judiciário,
digitei e o enviei para publicação.
01. Os prazos mencionados acima começam a contar a partir da data da publicação desta intimação no Diário de Justiça
Eletrônico;
03. Os advogados acima mencionados são responsáveis por intimar seus clientes de todo o teor desta publicação;
04. Os advogados podem ser responsabilizados por quaisquer prejuizos às partes por perdas de prazos ou se a parte deixar de
tomar conhecimento dos atos processuais aqui publicados.
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz Anderson Sobral de Azevedo
Titular da 1ª Vara
(Respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo : 97-64.1995.8.10.0052
Requerente : MARIA DO CARMO BARROS PEREIRA
Advogado(a) do(a) requerente : GENIVAL ABRÃO FERREIRA OAB/MA 3755 E DULCEMAR FERREIRA OAB/SP 94069.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima mencionada(s) através de seu(s) respectivo(s) advogado(s), bem como a
INTIMAÇÃO do(as) advogado(as) acima mencionado(as), PARA TOMAR CONHECIMENTO DA SENTENÇA NO SEU TERMO
DISPOSITIVO A SEGUIR: "(...) Ante ao exposto, nos termos do art. 267, III, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito. Sem custa, face ao benefício da assistência judiciária que ora defiro. Após o transito em julgado, arquive-se com as
cautelas devidas. P. R. I. Pinheiro/MA 27 de fevereiro de 2013. JUIZ JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES - Titular da 2ª Vara (...)".
01. Os prazos mencionados acima começam a contar a partir da data da publicação desta intimação no Diário de Justiça
Eletrônico;
03. Os advogados acima mencionados são responsáveis por intimar seus clientes de todo o teor desta publicação;
04. Os advogados podem ser responsabilizados por quaisquer prejuizos às partes por perdas de prazos ou se a parte deixar de
tomar conhecimento dos atos processuais aqui publicados.
Pinheiro/MA, 18 de Março de 2013.
Juiz Anderson Sobral de Azevedo
Titular da 1ª Vara
(Respondendo)

Pio XII
Despacho
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Processo 9000879-36.2012.8.10.0111
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
Requerente Comercial Firmino
Advogado: Isac Newton do Vale Verde de Lima, OAB/MA 9.383
Requerido: Ana Paula Ribeiro Fonteles
Despacho de fls. 12: "Intime-se o advogado do requerente, para que assine a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de indeferimento da mesma, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil". Pio XII(MA), 06 de março de 2013. Mirella
Cezar Freitas, Juíza de Direito Titular da Comarca de Olho D’Água das Cunhãs-MA, respondendo. Resp. 14843.
Despacho
Processo 9000629-03.2012.8.10.0111
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Requerente: José Fernandes
Advogado: Hilda do Nascimento Silva, OAB/MA 4377
Requerido: Banco Votorantim
Despacho de fls. 17: "Intime-se o requerente, através de sua advogada para que informe no prazo de 05 (cinco) dias o endereço
atualizado do requerido, tendo em vista a devolução da carta citatória conforme certidão de fls. 14v, sob pena de extinção do feito".
Pio XII(MA), 04 de março de 2013. Mirella César Freitas, Juíza de Direito Titular da Comarca de Olho D’Água das Cunhãs-MA,
respondendo. Resp. 14843.
Despacho
Processo 9000824-85.2012.8.10.0111
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS
Autor: José Benedito da Silva
Advogado: Clêmisson Cesário de Oliveira OAB/MA 8.301
Requerido: Banco Cruzeiro do Sul
Despacho de fls. 14: "Intime-se o requerente, através de seu advogado, para que junte aos autos extrato bancário dos descontos
efetuados do requerente, conforme número do contrato de empréstimo informado na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em
vista a divergência apontada na petição com o extrato juntado aos autos". Pio XII(MA), 06 de março de 2013. Mirella Cezar Freitas,
Juíza de Direito Titular da Comarca de Olho D’Água das Cunhãs-MA, respondendo. Resp. 14843.
Processo nº 90087.53.2010.8.10.0111
Ação: Sumaríssima
Exequente(a)(s):José Ferreira
Advogado(s): Linaldo Albino da Silva-OAB/MA 6642
Executado(s): C.E.Motos – Moisés Francisco da Silva Filho
Finalidade: Tomar ciência o patrono acima do inteiro teor do despacho de fls.41 nos seguintes termos: “Vistos. Considerando que
não houve bloqueio de valores na penhora on line realizada ás fls.18/20, nem indicação de bens pelo credor para satisfação do
crédito, apesar de devidamente intimado para tal fim (fls.39), arquive-se com baixa na distribuição. PIO XII-MA, 04 de Março de
2013. Mirella Cezar Freitas. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Olho Dágua das Cunhãs, respondendo. PIO XIIMA, 18 de Março de 2013. Resp. 1503424.

Juizado Especial Cível e Criminal de Pinheiro
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 15/2004 (5053/2004)
REQUERENTE : DOUGLAS GEOMAR SILVA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR, OABMA 4867
REQUERIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA, OAB MA 4462; MARCOS LUÍS BRAID RIBEIRO, OAB
MA 6134 e CRISTIANO ALVES FERNANDES RIBEIRO, OAB MA 6146.
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DECISÃO SEGUINTE:
DECISÃO
Vistos etc. Diante da sentença de fls. 50/51, foram opostos Embargos de Declaração pela Telemar Norte Leste S/A. Sucintamente,
a embargante sustenta que há erro material quanto ao nome da empresa condenada na parte dispositiva da sentença. Alega
omissão quando à fundamentação do dano moral. Por fim, requer que seja dado efeito modificativo aos embargos. Ante tal fato, a
embargante pleiteia seja a sentença reformada para esclarecimentos dos pontos que reputa contraditórios. Já o embargado
pleiteia a rejeição dos embargos, pois não vislumbra erro material, mas simples erro de digitação, visto que na fundamentação da
sentença a ré está devidamente qualificada. Aduz mais, que o dano moral se encontra devidamente fundamentado. Por fim pleiteia
o não conhecimento e improcedência dos presentes embargos. Eis o breve relatório, passo a decidir. Inicialmente, urge observar
que os embargos de declaração, previstos no art. 48 da Lei 9.099/95, não tem função de viabilizar a revisão ou anulação de
decisões, sua finalidade é corrigir falha do ato judicial (omissão, contradição, dúvida ou obscuridade), no prazo de cinco dias a
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contar da intimação. Portando inadmissíveis os efeitos infringentes. De início, ressalto que, como bem observou a Embargante, a
Sentença embargada realmente possui erro material na parte dispositiva. Tal equívoco consistiu em mero erro de digitação, uma
vez que foi digitada incorretamente a palavra CEMAR, no lugar de TELEMAR. Porém, na qualificação das partes, a verdadeira ré
se encontra devidamente identificada. Assim onde se lê CEMAR, leia-se TELEMAR NORTE LESTE S/A. Cumpre dizer que mero
erro material não comporta embargos de declaração, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz, inteligência do art. 48 par. único da
Lei 9.099/95. Por outro lado, com relação aos danos morais, não vislumbro nenhuma omissão a ser sanada, visto que devidamente
fundamentado à fl. 50. Com estas considerações, e absolutamente convicta da inexistência de contradição e omissão a ser suprida
na sentença em tela, CONHEÇO DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS. Todavia, em virtude do erro material apontado,
determino a correção da Sentença, de forma a substituir a expressão "Companhia Energética do Maranhão-CEMAR" por
"TELEMAR NORTE LESTE S/A" no texto da sentença. PRI, Pinheiro, 31 de janeiro de 2013. LAVÍNIA HELENA MACÊDO
COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 2/2004
REQUERENTE : MARIA IRACILDA BRAGA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S/A - TELEMAR
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA, OAB MA 4462
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) REQUERENTE ACIMA DO(A) DESAPCHO SEGUINTE:
DESPACHO
"Vistos etc. Compulsando os autos, verifiquei a ausência de nº do CPF da requerente para o procedimento de penhora on line,
assim, em nome do princípio da economia e da celeridade, fixo o prazo de 48 horas para a autora trazer aos autos o documento
supracitado. Pinheiro(MA), 30 de janeiro de 2013". LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 254/2010
REQUERENTE : ELISABETHO AMARAL
ADVOGADO(A) REQUERENTE: LUCIANA MACEDO GUTERRES, OAB MA7626
REQUERIDO(A): BANCO GE CAPITAL S/A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Vistos etc., Tendo em vista o acima exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no art.
51, Inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno o autor em custas processuais (Enunciado FONAJE 28). Sem honorários advocatícios.
Defiro, desde já, o desentranhamento de coscumentos. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com baixa
na distribuição e no registro. P.R.I.. Cumpra-se. Pinheiro (MA), 07 de novembro de 2012. " LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO.
Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 3486/2002
REQUERENTE : REGINALDO FRANÇA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO, OAB MA 3856
REQUERIDO(A): RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JORGETANS DAMASCENO, OAB MA 5880
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Assim, diante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, III do CPC.
Sem custas e sem honorários. Arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se, Pinheiro, 04 de fevereiro de 2013. " LAVÍNIA
HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 4921/2004
REQUERENTE : ANA LUZIA FROES
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DESPACHO SEGUINTE:
DESPACHO
"Defiro a assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 4º da Lei 1060/50. Assim, isento autora de pagamento das custas.
Pinheiro(Ma), 30 de janeiro de 2013". LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 5024/2004
REQUERENTE : IRANILDE BRAGA SILVA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DESPACHO SEGUINTE:
DESPACHO
"Vistos etc. Compulsando os autos, verifiquei a ausência de nº do CPF da requerente para o procedimento da penhora on line,
assim, em nome do princípio da economia e da celeridade, fixo o prazo de 48 horas para a autora trazer aos autos o documento
supracitado. Pinheiro (MA), 30 de janeiro de 2013. "LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
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REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 5176/2004
REQUERENTE : EDSON MARQUES DINIZ
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): PANABÉNS - ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO JOSÉ DA SILVA, OAB MA 5416
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, com base no art. 267, inciso I do CPC. Sem custas e sem honorários,
exceto em caso de eventuais recursos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pinheiro(MA), 04 de fevereiro de 2013 ". LAVÍNIA
HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 5841/2005
REQUERENTE : FRANCISCO LOURIVAL VIEGAS FILHO
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DECISÃO SEGUINTE:
DECISÃO
"Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração opostos tendo em vista contradição entre o valor constante na fundamentação e
o na parte dispositiva da sentença. Pois bem, conheço dos embargos, tendo em vista o equivoco. Examinado os autos, observo
que deve prevalecer o valor constante na parte dispositiva da sentença, qual seja, 03 três salários mínimos, e assim o faço,
apoiada em corrente jurisprudencial majoritária. Intimem-se. Pinheiro (MA), 11/03/2013." LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO.
Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 6516/2005
REQUERENTE : JOSÉ ELPÍDIO MARQUES DUARTE
ADVOGADO(A) REQUERENTE: SÂMIA DUARTE INOCÊNCIO FÉLIX DE SOUZA NETO, OAB MA 5267
REQUERIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Isto posto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO (CPC, art. 598, c.c Lei 9099/95, art. 51, caput).Sem custas e honorários
advocatícios (Lei 9099/95, art. 55, caput). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos sem necessidade de novo despacho.
P.R.I.. Pinheiro(MA), 07 de março de 2013. LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 6615/2005
REQUERENTE : MARIA DO SOCORRO COELHO SARAIVA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: JOAO JOSE DA SILVA, OAB MA 5416
REQUERIDO(A): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): CAIO MEDICI MADUREIRA, OAB SP 236.735
REQUERIDO: OSMAR BATISTA LEITE
ADV REQUERIDO: JOÃO VIANEY CORDEIRO MENDONÇA, OAB MA 2461
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ( CPC art. 267, III , c.c Lei 9099/95, art. 55, caput).
Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos sem necessidade de novo despacho.
Pinheiro, 07 de março de 2013. " LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro."
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 667/2008
REQUERENTE : MANOEL DA VERA CRUZ PIMENTA SILVA
REQUERIDO(A): OI - PRO EMPREENDIMENTOS
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): HAROLDO GUIMARÃES SOARES FILHO, OAB MA 5078; GUSTAVO SAUAIA DE OLIVEIRA
OAB MA 6600
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) REQUERIDA ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Isto posto, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, nos termosdo art. 269, I, CPC c/c Art. 13 e 26 do CDC. Sem custas e honorários
advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pinheiro(MA), 16 de maio de 2012. "LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO.
Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 668/2005
REQUERENTE : VALDIONOR DURANS
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA , OAB MA 3755
REQUERIDO(A): CEMAR
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DESPACHO SEGUINTE:
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DESPACHO
"Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias (05), apresentar CPF da parte exeqüente , para fins de Penhora on line.
Pinheiro(MA), 22 de fevereiro de 2012." LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : 6902/2005
REQUERENTE : JOSÉ SANTOS FREITAS
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): CEMAR- COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DESPACHO SEGUINTE:
DESPACHO
De ordem da MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro/MA, Lavínia Helena Macêdo
Coelho, fica Intimado o Requerente para no Prazo de 48 horas do despacho de fls. 127v., Pinheiro(Ma),15 de março de 2013.
Digitado por Marcelo Moreira Técnico Judiciário.
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 7012/2005
REQUERENTE : LUCIVALDA SOUSA PEREIRA
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GENIVAL ABRAO FERREIRA, OAB MA 3755
REQUERIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) DESPACHO SEGUINTE:
DESPACHO
"Intime-se a parte Reclamante para, apresentar CPF, no prazo de cinco dias (05). Pinheiro(MA), 15 de janeiro de 2012." LAVÍNIA
HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO : Nº 941/2009
REQUERENTE : RUI PINHEIRO MARQUES
ADVOGADO(A) REQUERENTE: GILSON FREITAS MARQUES, OAB MA 2769
REQUERIDO(A): CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA OAB MA 11464-A
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO(S) DA(S) PARTE(S) ACIMA DO(A) SENTENÇA SEGUINTE:
SENTENÇA
"Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela, e por conseguinte, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao
pagamento ao reclamante da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao dano moral. Os valores deverão ser acrescidos
de juros de 1% ao mês, contado à partir da citação, e correção monetária desde a publicação desta sentença, com base no INPC,
nos termos da Súmula 54, STJ. Sem custas e sem honorários, nos termos da Lei 9.099/95, salvo interposição de recurso. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pinheiro(MA) 16 de abril de 2012". LAVÍNIA HELENA MACÊDO COELHO. Juíza Titular do JECC de Pinheiro.

Pocão de Pedras
Processo nº 308-02.2004.8.10.0112
Ação Penal – Procedimento Ordinário
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Vanderley Melo de Oliveira
Finalidade: Citação do acusado WANDERLEY MELO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Poção de Pedras-MA, nascido aos
02/06/1982, filho de Antonio Gomes de Oliveira e Elenice Melo de Oliveira, à época do fato delituoso, residente na Rua do
Comércio, 534, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, atualmente com endereço ignorado, acerca do pedido de restauração de autos
formulado pelo Ilustre representante do Ministério Público Estadual, bem como para querendo, apresentar contestação à presente
demanda, no prazo de 10(dez) dias, nos termos do artigo, 541, § 2º, alínea “c” do CPP. Poção de Pedras – MA, 18 de março de
2013. Rômulo Lago e Cruz. Juiz de Direito da Comarca Esperantinópolis, respondendo por esta Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 216-48.2012.8.10.0112
Procedimento Sumário
Autor: Antonio Felix de Araújo Filho
Advogado: Dr. Adson Bruno Batalha do Nascimento – OAB/MA 6906
Requerido: Unibanco AIG Seguros S/A
Advogado: Dr. Régis Gondim Peixoto – OAB/MA 9357 - A
Finalidade: Fica o autor, intimado, por seu Advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este Juízo se concorda com o
valor depositado pelo réu, R$ 6.838,19 (seis mil oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), conforme consta às fls.
132/134 dos autos. Poção de Pedras – MA, 18 de março de 2013.
Luciene Lima do Nascimento Almeida
Secretária Judicial Substituta
Assino de ordem do MM. Juiz de Direito
desta Comarca, conforme o art. 225, VII, do CPC
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Processo nº: 9000433-30.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: EDMAR DA SILVA LEITE
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8827-5985 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
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Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000114-62.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargado: Cicero Gilberto Rodrigues Moreira
Advogado(a): Dr. Rodrigo Sousa Fonseca - OAB/MA 10.638
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
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reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000116-32.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Leandro da Silva Abreu
Advogado(a): Dr. Rodrigo Sousa Fonseca - OAB/MA 10.638
Requerido: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000151-89.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Embargado: Joseane Cristina dos Santos
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de obscuridade e contradição quanto à exposição de fundamentos
para afastar as preliminares de complexidade da causa e de ausência de interesse processual.Pede, por conta das razões
expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, extinguindo o processo sem resolução de
mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o
mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas
hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos de declaração sob o argumento
de que há, supostamente, duas obscuridades e contradições na sentença ora embargada, quais sejam: quanto à fundamentação
das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de ausência de interesse
processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária, bem como é evidente o
interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Em outro trecho,
assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas constantes interrupções do
serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O consumidor, aqui, tem
frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que, registre-se, a parte autora
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se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no período de 05/03/2012 a
07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços podem ser verificadas de
contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e serviços de
internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa frustração, é
acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o conteúdo da
decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios nenhuma das
hipóteses de cabimento, por não haver quaisquer obscuridades e contradições na sentença capazes de ensejar a interposição do
referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a
fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de
Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000159-66.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargado: Maria Irene Rodrigues
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto ao termo inicial
da incidência de juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os
pressupostos contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo,
assim, à análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora
argüido pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Vejase:“Inicialmente, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é
público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por
não haver qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da
incidência dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37,
da CF/88 c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a
pagar à autora a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento
de telefonia. Sem custas e sem honorários, a teor do que dispões os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença
embargada não fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a
existência da referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão
somente a incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com
fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a
empresa reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má
prestação do serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de
1% (um por cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos
presentes embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo
da sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais
termos da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 24 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000213-32.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Embargado: Ronierio Costa Campelo
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
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c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000235-90.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Embargado: Marleide Lopes Ferreira
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000260-06.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria do Livramento de Sousa Oliveira
Advogado(a): não consta;
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583
Finalidade: Fica a parte embargante intimada, através de sua advogada acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o
seguinte: SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos
para afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material
contido na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível
estabelecer um acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré
estava presente na solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado
o referido termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do
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referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I –
quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciarse o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que
há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000266-06.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Pedro Olavio dos Santos Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000271-35.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Antonio Melo Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
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houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000280-94.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria Francilma da Silva Carvalho
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000310-32.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Diógenes Lima Lopes
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, não vislumbro a ocorrência
de erro material contido na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi
possível estabelecer um acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista que a referida ata consigna, diversamente,
que “o patrono da requerente formulou pedido de desistência”.Verifico, assim, a existência de erro material diverso, devido à
informação de que o patrono da parte requerente teria pedido desistência da demanda, o que, de fato, não ocorreu, pelo que se
deflui da sentença prolatada. Retifico, assim, o constante naquele trecho da ata de audiência, para suprimir tal informação, e para
que em seu lugar conste que “iniciada a audiência, não foi possível estabelecer um acordo”. É o que se constata logicamente da
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sentença.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida, apenas para retificar o trecho da ata do qual consta que “o patrono da requerente formulou pedido de desistência”,
para fazer constar, em seu lugar, que “iniciada a audiência, não foi possível estabelecer um acordo”.Publique-se. Registre.
Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp.
por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000321-61.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Márcia Andrea Ferreira da Silva
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, verifico inexistir o alegado
erro material na ata audiência, tendo em vista que, diferente do afirmado na inicial, a ata consigna que “iniciada a audiência, não
foi possível estabelecer um acordo”.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a
analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas
duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o
argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação
da preliminar de inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à
incompetência dos juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que,
ao contrário do que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Vejase:“No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação
adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo
qualquer omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu
convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000333-75.2012.8.10.0112
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Raimunda Lopes da Silva
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Requerido: Banco BMG S/A
Advogado(a): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/MG 76.696
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA. De acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95, dispensado o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, entendo
despicienda a produção de outras provas além das documentais já apresentadas pelas partes, posto que, quando a questão de
mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas prova em audiência, o
Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença (art. 330, do CPC). É o
exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado da lide. Analisando o assunto com mais acuidade, percebo
que razão não assiste à parte reclamante, como passo a demonstrar. Não há dúvida que a relação contratual entre as partes é
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típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor que estabelece, entre outras providências, algumas
limitações à autonomia de vontade, possibilitando ao julgador declarar a nulidade das cláusulas abusivas (art. 51). São os
contratos, desse modo, instrumentos adequados à formalização dos pactos e, por isso, a interferência do Judiciário deve se ater a
expungir as cláusulas írritas, de objeto ilícito, imorais ou contrárias ao direito. No entanto, essa interferência há de ser moderada o
bastante afim de não criar a insegurança, a incerteza e a instabilidade dos negócios de molde a abalar os princípios fundamentais
que norteiam as obrigações.Nesse quadro, e com o objetivo de apurar a veracidade das alegações deduzidas na inicial, numa
incursão nos documentos juntados, observa-se que a autora livremente entabulou com os requeridos um contrato de empréstimo (fl.
43 e 44), ajustando que a forma de pagamento dar-se-ia por mediante dedução de proventos de aposentadoria. Com efeito, restou
incontroverso que a parte autora celebrou o contrato de empréstimo bancário, contraído junto ao Banco réu, no valor de R$
4.772,21 a serem pagos em 60 parcelas. Verifico também que o contrato firmado reveste-se de todas as formalidades, inclusive
quanto à capacidade de contratar, não havendo nos autos indícios de comprometimento do discernimento da autora de forma a
viciar a vontade expressada nos instrumentos, o que não pode ser afastado, simplesmente pelo fato de a parte autora ser
analfabeta. Demais disso, pela leitura da documentação juntada, as operações contratadas não são complexas a ponto de
comprometer a interpretação das cláusulas estipuladas. Destaco também, a juntada do TED que comprova que, de fato, a autora
efetuou o empréstimo aduzido.Nesse quadro, concluo que não há abusividade na conduta do réu, que nada mais fez que cumprir o
ajustado com a parte autora. Além disso, entendo que a autora foi previamente cientificada do montante a ser debitado a título de
parcela mensal e juros, estes fixados num percentual mais reduzido, como é a praxe bancária em caso de empréstimo em
consignação em folha ou débito em conta-corrente. Ademais, não tenho dúvida que o acolhimento de pedidos deste jaez poderá vir
a comprometer a circulação do crédito, prenunciando a insegurança nas relações comerciais, sinalizando verdadeiro apanágio ao
inadimplemento contratual. Ora, princípio basilar das obrigações é o cumprimento das avenças pelos contratantes, impondo-se a
eles a obrigação de "guardar, assim na conclusão do contrato, com em sua execução, os princípios da boa-fé", art. 422. C.C. De se
concluir, destarte, ante a inexistência de ilegalidade nos descontos efetuados pelo réu, que não há que se falar em repetição de
indébito e tampouco de dano moral a ser indenizado. Com efeito, não se evidencia a ocorrência de danos morais tendo em vista
que cabia à parte autora demonstrar o constrangimento sofrido em virtude da suposta conduta lesiva do réu. Dessa forma, torna-se
impossível responsabilizar o réu pela reparação moral se não praticou nenhuma ação que viesse a causar sofrimento, dor ou
ofensa à honra da parte autora, enfim, sentimentos e sensações negativas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS, nos termos do art. 269, I, do CPC. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Poção de Pedras, 25 de outubro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000341-52.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Josimar Mesquita da Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. À fl. 16, o autor formulou pedido de
desistência.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será extinto sem resolução de
mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 16, consta pedido expresso de desistência da ação formulado pelo autor.Dessarte,
com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.Sem custas processuais nem
honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema
Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000363-13.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Socorro Pereira do Vale
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, verifico inexistir o alegado
erro material na ata audiência, tendo em vista que, diferente do afirmado na inicial, a ata consigna que “iniciada a audiência, não
foi possível estabelecer um acordo”.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a
analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas
duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o
argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação
da preliminar de inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à
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incompetência dos juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que,
ao contrário do que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Vejase:“No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação
adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo
qualquer omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu
convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000367-50.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Luzanira do Nascimento Souza
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.De acordo com o que
dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão
obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.Primeiramente,
analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora arguido pela embargante, a douta
magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser
sanada.É esse também o caso da alegada omissão no dispositivo da sentença, no que toca à aplicação dos juros e acréscimos
legais.Como se lê do dispositivo, a sentença dispôs expressamente a seu respeito (fl. 43):“Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do
art. 37, da CF/88 c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada
a pagar à autora a importância de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, em virtude da má prestação do serviço de
fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao
mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, a teor do que
dispões os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Em caso de não cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar do trânsito em julgado, independente de nova intimação, ao montante da condenação será acrescida multa no percentual
de 10% (dez por cento) (Art. 475-J do CPC – Enunciado 105 do FONAJE).” (grifei)Não se vislumbra, portanto, qualquer lacuna a
ser colmatada quanto à matéria de juros e correção monetária. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 24 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000377-94.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargada: Raimunda Alves da Silva
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000384-86.2012.8.10.0112
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Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Antonia Célia do Livramento Silva
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000400-40.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Antonia Telma Barbosa Sousa
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000401-25.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Embargado: Samila Rafaela Barbosa de Sousa
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de obscuridade e contradição quanto à exposição de fundamentos
para afastar as preliminares de complexidade da causa e de ausência de interesse processual.Pede, por conta das razões
expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, extinguindo o processo sem resolução de
mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o
mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas
hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos de declaração sob o argumento
de que há, supostamente, duas obscuridades e contradições na sentença ora embargada, quais sejam: quanto à fundamentação
das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de ausência de interesse
processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária, bem como é evidente o
interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Em outro trecho,
assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas constantes interrupções do
serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O consumidor, aqui, tem
frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que, registre-se, a parte autora
se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no período de 05/03/2012 a
07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços podem ser verificadas de
contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e serviços de
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internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa frustração, é
acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o conteúdo da
decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios nenhuma das
hipóteses de cabimento, por não haver quaisquer obscuridades e contradições na sentença capazes de ensejar a interposição do
referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a
fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de
Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000405-62.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134; Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302.
Embargada: Valdinéia Lima de Morais
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar as
preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível (devido à complexidade da causa), e de ausência de interesse
processual.Pede, por conta das razões expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos,
extinguindo o processo sem resolução de mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos
de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos
de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos
de declaração sob o argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão
quanto à fundamentação das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de
ausência de interesse processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora
argüido pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária,
bem como é evidente o interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do
CPC)”.Em outro trecho, assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas
constantes interrupções do serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O
consumidor, aqui, tem frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que,
registre-se, a parte autora se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no
período de 05/03/2012 a 07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços
podem ser verificadas de contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa,
móvel e serviços de internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa
frustração, é acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o
conteúdo da decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios
nenhuma das hipóteses de cabimento, por não haver qualquer omissão na sentença capaz de ensejar a interposição do referido
recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar
de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000413-39.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Raimundo Batista Leal
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
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juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000419-46.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria de Lourdes Lopes da Silva
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000431-60.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RAIMUNDO FRANCISCO NETO
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8846-4523 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
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os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
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mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000434-15.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: LINDALVA ALMEIDA MESQUITA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-2202 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
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religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000440-22.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: CLEZEMIR MOREIRA DA COSTA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8821-5755 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 837 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
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judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000441-07.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Tereza Rodrigues Araújo Carvalho
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. Em audiência de conciliação a autora
formulou pedido de desistência do feito.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será
extinto sem resolução de mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 21, consta pedido expresso de desistência da ação
formulado pela parte autora.Dessarte, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito.Sem custas processuais nem honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dandose baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000442-89.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Maria Neres Tavares Lima
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. À fl. 20, o autor formulou pedido de
desistência.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será extinto sem resolução de
mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 20, consta pedido expresso de desistência da ação formulado pelo autor.Dessarte,
com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.Sem custas processuais nem
honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema
Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000444-59.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RUTH DA CONCEIÇÃO MESQUITA OLIVEIRA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
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SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8805-6940 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
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sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000448-96.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: MARIA EUDES RODRIGUES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9646-0569, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 841 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 842 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000452-36.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Requerente: Robson de Oliveira Santos
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Requerido: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular de linha telefônica da empresa ré; b) de 05 a 07 de março do corrente ano, sem nenhum motivo ou aviso prévio, de forma
inusitada, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente, não funcionando os serviços, c) a interrupção
do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos materiais e morais. Em sua defesa, a empresa demandada alega
preliminar de incompetência do juízo para a análise da causa e necessidade de perícia, inépcia da inicial, bem como ilegitimidade
ativa ad causam; no mérito, sustenta que a inexistência de defeito no serviço, a inexistência de dano moral e material.O feito
comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando
a produção de outras provas para seu deslinde. DECIDO.Analisando cuidadosamente os autos, percebo que a requerida possui
razão quando alega, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam. É que a legitimidade para propor a presente ação é
do titular da linha telefônica, já que ora se discute a má prestação de serviços.Neste passo, os documentos de fls. 17/18, trazidos
aos autos pela requerida, fazem prova de que o senhor ROBSON SANTOS não era mais titular da linha telefônica à época dos
fatos, vez que esta estava inativa, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa,
requisito indispensável para a propositura da ação. Posto isto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido e, com fulcro no art.
267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts.
54 e 55, da Lei n.º 9.099/95. Após o decurso do prazo recursal, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e arquivem-se os
presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA,
07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000467-05.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: MARIA GRACILENE DA SILVA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9984-5735, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
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tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
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julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000471-42.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: JUDITE FERREIRA LIMA OLIVEIRA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9646-0604, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
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fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000472-27.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: ANNE KAROLINE CASTRO RAMOS
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134; Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8802-4839 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
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Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
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nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000492-18.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RICARDO SÉRGIO CARVALHÊDO
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8815-8825 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 848 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000493-03.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: JOSÉ VANQUILES DE SOUSA RODRIGUES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-1611 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
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defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
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Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000495-70.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: LUIS FHILIPE SILVA DA FONSECA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-4406 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
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normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras
Processo nº: 9000497-40.2012. 8.10.0112
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Reclamação Cível
Reclamante: RENILSON VIEIRA FONTES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Finalidade: Ficam as partes intimadas, através de seus advogados acerca da sentença proferida nos autos cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8836-8222 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
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CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000493-03.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: JOSÉ VANQUILES DE SOUSA RODRIGUES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-1611 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
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serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
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suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000114-62.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargado: Cicero Gilberto Rodrigues Moreira
Advogado(a): Dr. Rodrigo Sousa Fonseca - OAB/MA 10.638
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000116-32.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Leandro da Silva Abreu
Advogado(a): Dr. Rodrigo Sousa Fonseca - OAB/MA 10.638
Requerido: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
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PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000151-89.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Embargado: Joseane Cristina dos Santos
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de obscuridade e contradição quanto à exposição de fundamentos
para afastar as preliminares de complexidade da causa e de ausência de interesse processual.Pede, por conta das razões
expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, extinguindo o processo sem resolução de
mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o
mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas
hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos de declaração sob o argumento
de que há, supostamente, duas obscuridades e contradições na sentença ora embargada, quais sejam: quanto à fundamentação
das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de ausência de interesse
processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária, bem como é evidente o
interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Em outro trecho,
assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas constantes interrupções do
serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O consumidor, aqui, tem
frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que, registre-se, a parte autora
se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no período de 05/03/2012 a
07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços podem ser verificadas de
contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e serviços de
internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa frustração, é
acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o conteúdo da
decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios nenhuma das
hipóteses de cabimento, por não haver quaisquer obscuridades e contradições na sentença capazes de ensejar a interposição do
referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a
fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de
Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000159-66.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargado: Maria Irene Rodrigues
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto ao termo inicial
da incidência de juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os
pressupostos contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo,
assim, à análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora
argüido pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Vejase:“Inicialmente, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é
público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por
não haver qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da
incidência dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37,
da CF/88 c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a
pagar à autora a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento
de telefonia. Sem custas e sem honorários, a teor do que dispões os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença
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embargada não fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a
existência da referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão
somente a incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com
fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a
empresa reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má
prestação do serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de
1% (um por cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos
presentes embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo
da sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais
termos da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 24 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000213-32.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Embargado: Ronierio Costa Campelo
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000235-90.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
Embargado: Marleide Lopes Ferreira
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Primeiramente, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido
pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente,
refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório,
independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver
qualquer omissão a ser sanada.Todavia, de fato, a sentença foi omissa quando não dispôs, expressamente, acerca da incidência
dos juros e acréscimos legais.A sentença a quo consignou apenas que:Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do art. 37, da CF/88
c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada a pagar à autora
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a importância de R$1.000,00 (um reais) (sic) a título morais, em virtude da má prestação do serviço de fornecimento de telefonia.
Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”Com efeito, a sentença embargada não
fixou os juros e seus índices, bem como deixou de mencionar acerca da correção monetária, deixando clara a existência da
referida omissão. A data do início da correção monetária encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (súmula 362 do STJ).Dessarte, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo réu, reconhecendo a última das omissões apontadas, para acrescentar tão somente a
incidência dos juros e correção monetária, passando o dispositivo a constar na seguinte forma: Ante o exposto, e com fulcro no §
6º, do art. 37, da CF/88 c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa
reclamada a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, em virtude da má prestação do
serviço de fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Como a procedência dos presentes
embargos diz respeito a entendimento já pacificado (súmula 362 do STJ) e que, por isso, não irá modificar o conteúdo da
sentença, mas tão somente sanar omissão, entendo que não é necessário o contraditório. Mantenho na íntegra os demais termos
da sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000260-06.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria do Livramento de Sousa Oliveira
Advogado(a): não consta;
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000266-06.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Pedro Olavio dos Santos Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
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juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000271-35.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Antonio Melo Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000280-94.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria Francilma da Silva Carvalho
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
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pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000310-32.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Diógenes Lima Lopes
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, não vislumbro a ocorrência
de erro material contido na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi
possível estabelecer um acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista que a referida ata consigna, diversamente,
que “o patrono da requerente formulou pedido de desistência”.Verifico, assim, a existência de erro material diverso, devido à
informação de que o patrono da parte requerente teria pedido desistência da demanda, o que, de fato, não ocorreu, pelo que se
deflui da sentença prolatada. Retifico, assim, o constante naquele trecho da ata de audiência, para suprimir tal informação, e para
que em seu lugar conste que “iniciada a audiência, não foi possível estabelecer um acordo”. É o que se constata logicamente da
sentença.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa
requerida, apenas para retificar o trecho da ata do qual consta que “o patrono da requerente formulou pedido de desistência”,
para fazer constar, em seu lugar, que “iniciada a audiência, não foi possível estabelecer um acordo”.Publique-se. Registre.
Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp.
por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000321-61.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Márcia Andrea Ferreira da Silva
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, verifico inexistir o alegado
erro material na ata audiência, tendo em vista que, diferente do afirmado na inicial, a ata consigna que “iniciada a audiência, não
foi possível estabelecer um acordo”.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a
analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas
duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o
argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação
da preliminar de inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à
incompetência dos juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que,
ao contrário do que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-
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se:“No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação
adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo
qualquer omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu
convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000333-75.2012.8.10.0112
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Raimunda Lopes da Silva
Advogado(a): Dr. Elias Eloi de Sousa – OAB/MA 2.400, Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi – OAB/MA 8853 e Dra. Cadidja Suzi de
Almeida Eloi – OAB/MA 7518
Requerido: Banco BMG S/A
Advogado(a): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/MG 76.696
SENTENÇA. De acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95, dispensado o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, entendo
despicienda a produção de outras provas além das documentais já apresentadas pelas partes, posto que, quando a questão de
mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas prova em audiência, o
Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença (art. 330, do CPC). É o
exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado da lide. Analisando o assunto com mais acuidade, percebo
que razão não assiste à parte reclamante, como passo a demonstrar. Não há dúvida que a relação contratual entre as partes é
típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor que estabelece, entre outras providências, algumas
limitações à autonomia de vontade, possibilitando ao julgador declarar a nulidade das cláusulas abusivas (art. 51). São os
contratos, desse modo, instrumentos adequados à formalização dos pactos e, por isso, a interferência do Judiciário deve se ater a
expungir as cláusulas írritas, de objeto ilícito, imorais ou contrárias ao direito. No entanto, essa interferência há de ser moderada o
bastante afim de não criar a insegurança, a incerteza e a instabilidade dos negócios de molde a abalar os princípios fundamentais
que norteiam as obrigações.Nesse quadro, e com o objetivo de apurar a veracidade das alegações deduzidas na inicial, numa
incursão nos documentos juntados, observa-se que a autora livremente entabulou com os requeridos um contrato de empréstimo (fl.
43 e 44), ajustando que a forma de pagamento dar-se-ia por mediante dedução de proventos de aposentadoria. Com efeito, restou
incontroverso que a parte autora celebrou o contrato de empréstimo bancário, contraído junto ao Banco réu, no valor de R$
4.772,21 a serem pagos em 60 parcelas. Verifico também que o contrato firmado reveste-se de todas as formalidades, inclusive
quanto à capacidade de contratar, não havendo nos autos indícios de comprometimento do discernimento da autora de forma a
viciar a vontade expressada nos instrumentos, o que não pode ser afastado, simplesmente pelo fato de a parte autora ser
analfabeta. Demais disso, pela leitura da documentação juntada, as operações contratadas não são complexas a ponto de
comprometer a interpretação das cláusulas estipuladas. Destaco também, a juntada do TED que comprova que, de fato, a autora
efetuou o empréstimo aduzido.Nesse quadro, concluo que não há abusividade na conduta do réu, que nada mais fez que cumprir o
ajustado com a parte autora. Além disso, entendo que a autora foi previamente cientificada do montante a ser debitado a título de
parcela mensal e juros, estes fixados num percentual mais reduzido, como é a praxe bancária em caso de empréstimo em
consignação em folha ou débito em conta-corrente. Ademais, não tenho dúvida que o acolhimento de pedidos deste jaez poderá vir
a comprometer a circulação do crédito, prenunciando a insegurança nas relações comerciais, sinalizando verdadeiro apanágio ao
inadimplemento contratual. Ora, princípio basilar das obrigações é o cumprimento das avenças pelos contratantes, impondo-se a
eles a obrigação de "guardar, assim na conclusão do contrato, com em sua execução, os princípios da boa-fé", art. 422. C.C. De se
concluir, destarte, ante a inexistência de ilegalidade nos descontos efetuados pelo réu, que não há que se falar em repetição de
indébito e tampouco de dano moral a ser indenizado. Com efeito, não se evidencia a ocorrência de danos morais tendo em vista
que cabia à parte autora demonstrar o constrangimento sofrido em virtude da suposta conduta lesiva do réu. Dessa forma, torna-se
impossível responsabilizar o réu pela reparação moral se não praticou nenhuma ação que viesse a causar sofrimento, dor ou
ofensa à honra da parte autora, enfim, sentimentos e sensações negativas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS, nos termos do art. 269, I, do CPC. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Poção de Pedras, 25 de outubro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000341-52.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Josimar Mesquita da Silva
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. À fl. 16, o autor formulou pedido de
desistência.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será extinto sem resolução de
mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 16, consta pedido expresso de desistência da ação formulado pelo autor.Dessarte,
com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.Sem custas processuais nem
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honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema
Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000363-13.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Socorro Pereira do Vale
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, verifico inexistir o alegado
erro material na ata audiência, tendo em vista que, diferente do afirmado na inicial, a ata consigna que “iniciada a audiência, não
foi possível estabelecer um acordo”.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a
analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas
duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o
argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação
da preliminar de inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à
incompetência dos juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que,
ao contrário do que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Vejase:“No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação
adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo
qualquer omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu
convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 20 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000367-50.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Luzanira do Nascimento Souza
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.De acordo com o que
dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão
obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.Primeiramente,
analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora arguido pela embargante, a douta
magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Nesse particular, portanto, não merecem prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser
sanada.É esse também o caso da alegada omissão no dispositivo da sentença, no que toca à aplicação dos juros e acréscimos
legais.Como se lê do dispositivo, a sentença dispôs expressamente a seu respeito (fl. 43):“Ante o exposto, e com fulcro no § 6º, do
art. 37, da CF/88 c/c art. 14, CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a empresa reclamada
a pagar à autora a importância de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, em virtude da má prestação do serviço de
fornecimento de telefonia, acrescido de correção monetária, com base no INPC do IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao
mês, tudo a contar da data desta sentença até a ocasião do efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, a teor do que
dispões os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Em caso de não cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar do trânsito em julgado, independente de nova intimação, ao montante da condenação será acrescida multa no percentual
de 10% (dez por cento) (Art. 475-J do CPC – Enunciado 105 do FONAJE).” (grifei)Não se vislumbra, portanto, qualquer lacuna a
ser colmatada quanto à matéria de juros e correção monetária. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 24 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000377-94.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
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Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Embargada: Raimunda Alves da Silva
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000384-86.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dra. Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Antonia Célia do Livramento Silva
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000400-40.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
Embargada: Antonia Telma Barbosa Sousa
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar a
preliminar de complexidade da causa, bem como a ocorrência de lacuna no dispositivo da referida decisão quanto à aplicação dos
juros e acréscimos legais.É o relatório. DECIDO.O recurso em testilha merece ser admitido, pois presentes os pressupostos
contidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o mérito do recurso deve apreciado.Passo, assim, à
análise do mérito.Analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre a preliminar de complexidade da causa. Veja-se:“Inicialmente, refuto a preliminar
sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova
(art. 334, I, do CPC)”.Não merecem, portanto, prosperar os embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada.Dessarte,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu, vez que não existe qualquer lacuna a ser colmatada na
sentença.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000401-25.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Embargado: Samila Rafaela Barbosa de Sousa
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de obscuridade e contradição quanto à exposição de fundamentos
para afastar as preliminares de complexidade da causa e de ausência de interesse processual.Pede, por conta das razões
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expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, extinguindo o processo sem resolução de
mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o
mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas
hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos de declaração sob o argumento
de que há, supostamente, duas obscuridades e contradições na sentença ora embargada, quais sejam: quanto à fundamentação
das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de ausência de interesse
processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora argüido pela embargante,
a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária, bem como é evidente o
interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC)”.Em outro trecho,
assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas constantes interrupções do
serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O consumidor, aqui, tem
frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que, registre-se, a parte autora
se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no período de 05/03/2012 a
07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços podem ser verificadas de
contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e serviços de
internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa frustração, é
acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o conteúdo da
decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios nenhuma das
hipóteses de cabimento, por não haver quaisquer obscuridades e contradições na sentença capazes de ensejar a interposição do
referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a
fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de
Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000405-62.2012.8.10.0112
Embargos de Declaração
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134; Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302.
Embargada: Valdinéia Lima de Morais
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a ocorrência de omissão quanto à exposição de fundamentos para afastar as
preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível (devido à complexidade da causa), e de ausência de interesse
processual.Pede, por conta das razões expendidas, que os presentes declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos,
extinguindo o processo sem resolução de mérito.É o relatório. DECIDO.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos
de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos
de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, opôs embargos
de declaração sob o argumento de que há, supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão
quanto à fundamentação das preliminares que se referem à incompetência dos juizados ante a complexidade da causa e de
ausência de interesse processual.Contudo, analisando com cautela a sentença recorrida, percebo que, ao contrário do que fora
argüido pela embargante, a douta magistrada a quo se pronunciou sobre os pontos atacados. Veja-se:“A perícia é desnecessária,
bem como é evidente o interesse processual do autor, pois o fato narrado é público e notório, independe de prova (art. 334, I, do
CPC)”.Em outro trecho, assevera a julgadora o seguinte: “No caso dos autos, o direito à percepção do dano moral reside nas
constantes interrupções do serviço de fornecimento de telefonia prestado pela empresa demandada no mês de março de 2012.O
consumidor, aqui, tem frustrada a expectativa de dispor de um bem essencial de forma segura e eficiente, tendo em vista que,
registre-se, a parte autora se frustrou com o seu impedimento de comunicação, que perdurou por mais de 70 (setenta) horas no
período de 05/03/2012 a 07/03/2012. Na verdade, as falhas cometidas pela empresa demandada na prestação de seus serviços
podem ser verificadas de contínuo nessa região, sendo que o usuário, frequentemente sem acesso aos serviços de telefonia fixa,
móvel e serviços de internet, fica impedido de realizar as atividades mais elementares do seu cotidiano. Como consequência dessa
frustração, é acometido de um mal-estar que, sem dúvida alguma, caracteriza o dano moral.”Dessa feita, cotejando detidamente o
conteúdo da decisão embargada, e os fundamentos por ela apresentados, não vislumbro nas razões dos presentes declaratórios
nenhuma das hipóteses de cabimento, por não haver qualquer omissão na sentença capaz de ensejar a interposição do referido
recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar
de forma precisa as razões de seu convencimento, o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 03 de outubro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000413-39.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Raimundo Batista Leal
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
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Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000419-46.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Embargada: Maria de Lourdes Lopes da Silva
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Embargante: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.TNL PCS S/A (OI) opôs Embargos de Declaração contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral.Em seus Embargos, a requerida aponta a existência de erro material, omissão quanto à exposição de fundamentos para
afastar as preliminares de inépcia da inicial e da complexidade da causa.É o relatório. DECIDO.A priori, corrijo erro material contido
na ata de audiência de conciliação, instrução e julgamento, para suprimir a seguinte informação “não foi possível estabelecer um
acordo, face a ausência da parte requerida”, tendo em vista o equívoco do digitador, uma vez que a parte ré estava presente na
solenidade, através de seu preposto e advogado, conforme constante na própria ata, tendo, inclusive, assinado o referido
termo.Recebo os embargos, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade. Passo a analisar o mérito do referido
recurso.De acordo com o que dispõe o art. 535 do CPC, cabem embargos de declaração em apenas duas hipóteses: I – quando
houver na sentença ou acórdão obscuridade ou contradição; II – quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.No caso em análise, a requerida, ora embargante, interpôs embargos de declaração sob o argumento de que há,
supostamente, duas omissões na sentença ora embargada, quais sejam: omissão quanto à fundamentação da preliminar de
inépcia da inicial, argüida em sua contestação e omissão quanto à fundamentação da preliminar que se refere à incompetência dos
juizados ante a complexidade da causa.Contudo, analisando com cautela a sentença embargada, percebo que, ao contrário do
que fora argüido pela embargante, a douta magistrada a quo, se pronunciou sobre os pontos embargados. Veja-se:“No que
concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta fundamentação adequada e
dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido. Refuto a preliminar sustentada
pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrados nos autos é público e notório, independe de prova (art. 334, I,
do CPC)”.Desta feita, não vislumbro nas razões dos embargos nenhuma das hipóteses de cabimento, não havendo qualquer
omissão na decisão embargada, capaz de ensejar a interposição do referido recurso.Ressalte-se que o juiz não está obrigado a
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar de forma precisa as razões de seu convencimento,
o que fora feito pela magistrada a quo.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela
empresa requerida.Publique-se. Registre. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 19 de setembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ.
Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000431-60.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RAIMUNDO FRANCISCO NETO
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8846-4523 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
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março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
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romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000433-30.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: EDMAR DA SILVA LEITE
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8827-5985 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
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medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
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Processo nº: 9000434-15.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: LINDALVA ALMEIDA MESQUITA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-2202 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
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CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000440-22.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: CLEZEMIR MOREIRA DA COSTA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8821-5755 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
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serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
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suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000441-07.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Tereza Rodrigues Araújo Carvalho
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. Em audiência de conciliação a autora
formulou pedido de desistência do feito.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será
extinto sem resolução de mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 21, consta pedido expresso de desistência da ação
formulado pela parte autora.Dessarte, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito.Sem custas processuais nem honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dandose baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000442-89.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Autor: Maria Neres Tavares Lima
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Réu: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. À fl. 20, o autor formulou pedido de
desistência.É o breve relatório. Passo a decidir. O art. 267, VIII, do CPC, adverte que o processo será extinto sem resolução de
mérito “quando o autor desistir da ação”.À fl. 20, consta pedido expresso de desistência da ação formulado pelo autor.Dessarte,
com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.Sem custas processuais nem
honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema
Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da
Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000444-59.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RUTH DA CONCEIÇÃO MESQUITA OLIVEIRA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8805-6940 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
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serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
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suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000448-96.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: MARIA EUDES RODRIGUES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9646-0569, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
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equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000452-36.2012.8.10.0112
Ação de Indenização por Danos Morais
Requerente: Robson de Oliveira Santos
Advogado(a): Dr. Jofran Silva Lucas – OAB/MA 9365
Requerido: TNL PCS S/A (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular de linha telefônica da empresa ré; b) de 05 a 07 de março do corrente ano, sem nenhum motivo ou aviso prévio, de forma
inusitada, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente, não funcionando os serviços, c) a interrupção
do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos materiais e morais. Em sua defesa, a empresa demandada alega
preliminar de incompetência do juízo para a análise da causa e necessidade de perícia, inépcia da inicial, bem como ilegitimidade
ativa ad causam; no mérito, sustenta que a inexistência de defeito no serviço, a inexistência de dano moral e material.O feito
comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando
a produção de outras provas para seu deslinde. DECIDO.Analisando cuidadosamente os autos, percebo que a requerida possui
razão quando alega, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam. É que a legitimidade para propor a presente ação é
do titular da linha telefônica, já que ora se discute a má prestação de serviços.Neste passo, os documentos de fls. 17/18, trazidos
aos autos pela requerida, fazem prova de que o senhor ROBSON SANTOS não era mais titular da linha telefônica à época dos
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fatos, vez que esta estava inativa, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa,
requisito indispensável para a propositura da ação. Posto isto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido e, com fulcro no art.
267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários, a teor do que dispõem os arts.
54 e 55, da Lei n.º 9.099/95. Após o decurso do prazo recursal, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e arquivem-se os
presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA,
07 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000467-05.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: MARIA GRACILENE DA SILVA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9984-5735, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
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este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000471-42.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: JUDITE FERREIRA LIMA OLIVEIRA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. José Jerônimo Duarte Júnior – OAB/MA 5.302
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 9646-0604, da empresa ré; b) que entre 05 a 07 de março de 2012, sem
nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c) tal fato foi público e
notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua defesa, a ré argüiu,
preliminarmente, a necessidade de retificação do pólo passivo, a incompetência do juizado para o julgamento da causa, e a falta
de interesse processual; quanto ao mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito,
dispensando a produção de outras provas para seu deslinde.Inicialmente, refuto as preliminares sustentadas pelo réu. No que se
refere à necessidade de correção quanto ao CNPJ indicado no pólo passivo da presente demanda, entendo que a argumentação
não merece acolhida, porquanto, não obstante a indicação equivocada do CNPJ, encontra-se clara a relação jurídica entre a
requerente e a empresa demandada TNL PCS-S/A(OI), tendo, inclusive, sido indicada a referida empresa no pólo passivo da
demanda. A perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público e notório, independe de prova, o que também
caracteriza o interesse processual. (art. 334, I, do CPC). Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara, pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
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pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012 interrompeu seus serviços sem comunicação prévia, o que também caracteriza o interesse
processual.No entanto, cabe ressaltar que também é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas
horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por
danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica
do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem
moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores
além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas,
uma vez que não há nos autos qualquer prova de repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que
tenham amargado grave transtorno ou sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado
de forma direta e inequívoca por um ato comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso
de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a
improcedência do pedido de reparação é medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o
transtorno ou o sofrimento que fuja à normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral,
não ensejando o direito à indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR –
MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado
Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a
indenizar a autora pelo bloqueio telefônico, com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005.
Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio
indevido das linhas telefônicas celulares, não há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à
credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera,
por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme
afirmado pela própria autora a ré procedeu à religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços.
Portanto, não houve demora no restabelecimento dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral
somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto
além de fazer parte do que rotineiramente acontece no nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano
moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio,
este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim,
nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante
o exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura
do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais do Distrito Federal, Apelação Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, sem grifo no original]CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO
DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA
OPERADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora
de telefonia celular, visto que, pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de
minutos contratados ficam disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA, Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA
SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE
DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
- Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 879 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou
simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens
eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não
conhecido. (REsp 844736 / DF. RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe:
02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação.
Desta maneira, a circunstância da parte requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por
si só, não constitui qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da
empresa requerida quanto da interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos
materiais supostamente suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção
temporária dos serviços de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que
se evidencia nestes autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras/MA, 08 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000472-27.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: ANNE KAROLINE CASTRO RAMOS
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134; Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583 e Dra. Pollyana Letícia Nunes Rocha OAB/MA 7.783.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8802-4839 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
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período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000492-18.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: RICARDO SÉRGIO CARVALHÊDO
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8815-8825 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
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tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
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judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº: 9000495-70.2012. 8.10.0112
Reclamação Cível
Reclamante: LUIS FHILIPE SILVA DA FONSECA
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8853-4406 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
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normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras
Processo nº: 9000497-40.2012. 8.10.0112
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Reclamação Cível
Reclamante: RENILSON VIEIRA FONTES
Advogado(a): Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão - OAB/MA 8.404
Requerido: TNL PCS (OI)
Advogado(a): Dr. Ulisses César Martins de Sousa – OAB/MA 4.462; Dr. Marcos Luís Braid R. Simões – OAB/MA 6.134 e Dra.
Letícia Maria Andrade Trovão, OAB/MA 7.583.
SENTENÇA.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95. Alega o(a) autor(a), em síntese, que: a) é
titular da(s) linha(s) telefônica(s) sob o(s) n.º (099) 8836-8222 da empresa ré; b) que nos dias compreendidos entre 05 a 07 de
março de 2012, sem nenhum motivo ou aviso prévio, a prestação dos serviços da ré foi indisponibilizada para o(a) requerente; c)
tal fato foi público e notório nesta cidade; d) a interrupção do serviço lhe gerou transtornos, preocupações e danos morais. Em sua
defesa, a ré argüiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado para o julgamento da causa, quanto ao
mérito, sustenta a inexistência de defeito no serviço e, ainda, a inexistência de dano moral.O feito comporta julgamento antecipado,
nos termos do art. 330, I do CPC, pois a matéria discutida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas para
seu deslinde.No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, sem razão o demandado. É que na petição inicial consta
fundamentação adequada e dos fatos arrolados decorrem logicamente o direito, tendo sido devidamente especificado o pedido.
Neste sentido, refuto a preliminar sustentada pelo réu porquanto a perícia é desnecessária, pois o fato narrado nos autos é público
e notório, independe de prova (art. 334, I, do CPC).Na hipótese, a inversão do ônus da prova se impõe, pela hipossuficiência
técnica, prevista no art. 6º do CDC, e a relação de consumo é bastante clara pois, ao adquirir uma linha telefônica móvel da ré e
pagar por ela e por sua manutenção, a parte autora assume a postura de consumidor e a ré, de fornecedora de serviços.Ademais,
como é sabido, a atividade do fornecedor deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra
os interesses econômicos deste.De igual modo, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência de culpa da parte requerida. E, ainda, nos termos
do artigo 14, §3º, do mesmo diploma, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor.No que se refere
à alegada ausência de defeito na prestação, este argumento não merece ser acolhido, haja vista que os fatos alegados pelo(a)
autor(a) são públicos e notórios, pelo que independem de prova, sendo de amplo conhecimento da população que a empresa ré no
período de 05 a 07 de março de 2012, interrompeu seus serviços sem comunicação prévia.No entanto, cabe ressaltar que também
é público e notório que a mencionada interrupção se deu apenas por algumas horas. Assim, entendo que o defeito na prestação de
serviços por parte da empresa ré por si só não gerou o dever de indenizar por danos morais. Senão, vejamos.O que se verifica na
hipótese é que, apesar da interrupção nos serviços relativos à linha telefônica do(a) autor(a), não há nos autos notícia de que a má
prestação de serviços pela ré tenha resultado qualquer prejuízo de ordem moral a parte requerente.O que sobressai aos olhos é
que o fato em comento não acarretou ao (à) requerente prejuízos maiores além do mero dissabor de ser surpreendido (a) com a
interrupção dos serviços em sua linha telefônica móvel por algumas horas, uma vez que não há nos autos qualquer prova de
repercussão do fato em seu âmbito moral, uma vez que não se demonstrou que tenham amargado grave transtorno ou
sofrimento.A responsabilidade civil é caracterizada pelo dever de reparar um dano gerado de forma direta e inequívoca por um ato
comissivo ou omissivo, marcadamente contrário à disposição legal ou em patente abuso de direito, ou seja, ilícito ou abusivo. Não
ocorrendo qualquer um desses requisitos, quais sejam, um ato ilícito e o dano moral, a improcedência do pedido de reparação é
medida impositiva, pois deve-se reputar dano moral tão somente a dor, o vexame, o transtorno ou o sofrimento que fuja à
normalidade. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação está fora da esfera do dano moral, não ensejando o direito à
indenização, sob pena de se colaborar com a banalização do dano moral.Neste sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais
pátrios:“CIVIL – PROCESSO CIVIL - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 – Em ação de conhecimento, a MM. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília/DF julgou improcedente o pedido para condenar a empresa ré/Americel a indenizar a autora pelo bloqueio telefônico,
com duração de algumas horas, de suas linhas celulares realizado no dia 22/07/2005. Em seu recurso, a autora pleiteia seja fixada
indenização a título de dano moral. 2 - No caso dos autos, em que pese o bloqueio indevido das linhas telefônicas celulares, não
há dano moral a ser indenizado, eis que não houve efetivo prejuízo à imagem, à credibilidade ou à honra objetiva da recorrente. O
aborrecimento resultante do bloqueio indevido das linhas telefônicas não gera, por si só, danos morais. 3 – Cumpre anotar que o
período de interrupção dos serviços foi de apenas algumas horas, pois conforme afirmado pela própria autora a ré procedeu à
religação dos aparelhos no mesmo dia da suspensão da prestação de serviços. Portanto, não houve demora no restabelecimento
dos serviços. 4 – A doutrina e a jurisprudência reputam como dano moral somente a ocorrência de efetiva e intensa dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte do que rotineiramente acontece no
nosso dia-a-dia, no trato com terceiros, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não
são tão intensas, profundas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e suficientes a lhe ensejar
sofrimento interno e profundo no seu âmago, capaz de provocar dano moral que mereça ressarcimento. No presente caso, agiu
com acerto a ilustre magistrada ao anotar que a despeito do bloqueio, este não impediu a autora de utilizar os serviços de telefonia
da empresa ré, seja no dia 21/07 e 22/07, não se identificando, assim, nenhum desconforto intenso que fuja a normalidade do
cotidiano. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (RESP 215.666/Cesar Rocha). 5 – Ante o exposto, mantenho a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 200,00. 7 - Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime. [1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Apelação
Cível no Juizado Especial 2005 01 1 073533-8. Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, - sem grifo no original]CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
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SERVÍÇO DE TELEFONIA MOVEL. PLANO EMPRESA. CELULAR QUE APRESENTA VÍCIO DE FUNCIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MINUTOS EM OUTROS APARELHOS CEDIDOS PELA OPERADORA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ENVIO DEVIDO DO NOME DA APELANTE AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Não há dano ocasionado pela operadora de telefonia celular, visto que,
pelo contrato celebrado, mesmo que um dos celulares cedidos não seja utilizado, o pacote de minutos contratados ficam
disponíveis para todos os outros acessos que fazem parte do contrato. II - O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral , porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.[ TJMA, APELAÇÃO CÍVEL N.º 022176-2008 Imperatriz/MA,
Relatora Desembargadora NELMA SARNEY CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ACORDÃO Nº. 80.725/2009, Data do
Julgamento: 14.04.2009]Nesta esteira é também o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo a doutrina pátria
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o
envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral,
notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais
mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844736 / DF.
RECURSO ESPECIAL. Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. DJe: 02.09.2010 – grifou-se)Os defeitos ou
problemas de ordem técnica, imprevisíveis, não ensejam prévio anúncio ou comunicação. Desta maneira, a circunstância da parte
requerente não ter sido informada previamente da suspensão temporária dos serviços, por si só, não constitui qualquer conduta
ilícita por parte da requerida. O certo é que, não restou caracterizada a desídia ou a má-fé da empresa requerida quanto da
interrupção da rede de telefonia móvel.Do mesmo modo, entendo que não comprovados os danos materiais supostamente
suportados pelo(a) requerente.Sendo assim, entendo por improcedente a alegação de que a interrupção temporária dos serviços
de telefonia determinem danos imateriais indenizáveis, sob pena da banalização do instituto, hipótese que se evidencia nestes
autos.Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
autorais.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Poção de Pedras, 08 de novembro de 2012. RÔMULO LAGO E
CRUZ. Juiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000617-83.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Autora: Francisca do Nascimento
Advogado(a): não consta;
Réu: CEAPE/MA
Advogado(a): Dra. Márcia Crystinne Pinho da Silveira;
Réu: Giovane Costa da Silva
Advogado(a): não consta;
Réu: Giovane Costa da Silva
Advogado(a): não consta;
Finalidade: Fica a parte requerida CEAPE/MA intimada, através de sua advogada acerca da sentença proferida nos autos cujo teor
é o seguinte: SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. DECIDO. Inexiste óbice
legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado à fls. 21 eis que realizado de forma regular e de
comum convenção de ambos.Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo realizado entre as partes, e, com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis,
após as comunicações e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-sePoção de Pedras/MA, 19 de novembro de
2012. RÔMULO LAGO E CRUZJuiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.
Processo nº 9000617-83.2012.8.10.0112
Reclamação Cível
Autora: Francisca do Nascimento
Advogado(a): não consta;
Réu: CEAPE/MA
Advogado(a): Dra. Márcia Crystinne Pinho da Silveira;
Réu: Giovane Costa da Silva
Advogado(a): não consta;
Réu: Giovane Costa da Silva
Advogado(a): não consta;
SENTENÇA.Abstenho-me de relatar o feito, conforme autorizado pelo art. 38, caput da LJE. DECIDO. Inexiste óbice legal a que
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seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado à fls. 21 eis que realizado de forma regular e de comum
convenção de ambos.Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
realizado entre as partes, e, com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Após
o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis, após as
comunicações e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-sePoção de Pedras/MA, 19 de novembro de 2012.
RÔMULO LAGO E CRUZJuiz da Comarca de Esperantinópolis resp. por Poção de Pedras.

Presidente Dutra
Primeira Vara de Presidente Dutra
Processo 90014221620128100054
Requerente:DAVI DA CONCEIÇÃO SILVA
Advogado(a):BRUNO CARVALHO DOS SANTOS OAB/MA 11498
Recorrente:PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Resenha: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 27 de junho de 2013 às 09:30 horas, na sala de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95). Cite-se a parte requerida
para comparecimento à audiência, através de preposto munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá
contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A
contestação poderá ser oral ou escrita (art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção
(art. 31). Anote-se que o não comparecimento do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a presunção
de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20), tendo como conseqüência o julgamento imediato da causa (art. 23).
Intime-se o(a) autor(a), anotando-se que o não comparecimento importará no arquivamento do feito, devendo comparecer
acompanhado de suas testemunhas até o número de três. A citação poderá ser feita por correspondência com aviso de
recebimento, ou pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III). Advirta-se ao réu de
que foi determinada a inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações,
devendo o mesmo comparecer em juízo munido de toda documentação pertinente a comprovar suas alegações. O PRESENTE
DESPACHO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL. Cumpra-se. Presidente
Dutra (MA), 06 de março de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza TitularProcesso 900158241201281000
Requerente:MARIA LINETE MORAIS ARAÚJO E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 16:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900158411201281000
Requerente:EURIDES DA SILVA MORAIS E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2013, às 10:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de Direito-
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Processo 900158593201281000
Requerente:MARIA ZULEIDE SOARES DE OLIVEIRA E ZULENI SOARES DE OLIVEIRA
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2013, às 09:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900158763201281000
Requerente:ANTONILDA DANTAS QUEIROZ E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 16:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900158848201281000
Requerente:HORISAM ANDRADE RODRIGUES E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 11:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900158933201281000
Requerente:FRANCILENE DE MEDEIROS SILVA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 17:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159018201281000
Requerente:ANDRÉ DA SILVA XAVIER E OUTROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 888 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 15:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159103201281000
Requerente:EMIRENICE SOUSA COELHO E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 17:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159285201281000
Requerente:FRANCISCA FRANCIRLEI SOUSA LIMA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 14:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159370201281000
Requerente:IRACELMA MACEDO SILVA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 09:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159455201281000
Requerente:EUNICE DA SILVA COSTA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
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Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2013, às 11:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159710201281000
Requerente:ODINAELMA GALDINO SOARES E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2013, às 09:00 horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900159977201281000
Requerente:CONSUELO PEREIRA VIEIRA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2013, às 10:00 horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900160062201281000
Requerente:MARISA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 15:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900160232201281000
Requerente:CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
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requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 09:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900160402201281000
Requerente:JUDÁLIO GOMES DE ALENCAR E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 10:30horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso 900160669201281000
Requerente:ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS
Advogado(a):FRANCISCO MENDES DE SOUSA OAB/MA 5970
Requerido:MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Resenha:Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Deixo para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta do
requerido. Designo sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2013, às 10:00horas, na sala de
audiência deste Fórum (art. 7º, da Lei 12153/09). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, através de seu
representante judicial, munido com toda documentação necessária, oportunidade em que poderá conciliar, transigir ou contestar o
pedido, se quiser, e apresentar testemunhas independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou
escrita, podendo haver pedidos contrapostos, sem reconvenção. Intimem-se os autores, anotando-se que o não comparecimento
importará no arquivamento do feito, devendo comparecer acompanhados de suas testemunhas até o número de três. A citação
deverá ser feita via mandado, pelo oficial de justiça, ou por precatória, e com antecedência de trinta dias da audiência. Cumprase. Presidente Dutra (MA), 19 de fevereiro de 2013.
Gláucia Helen Maia de Almeida
-Juíza de DireitoProcesso nº 0000043-67.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDA SOUSA LIMA
Advogados: JOSÉ WILSON CARDOZO DINIZ ( OAB 2523 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos em Correição. Considerando que em todos os feitos para os quais foi intimada para a audiência preliminar, a autarquia
previdenciária deixou de comparecer, sob alegação de impossibilidade de comparecimento ao ato por razões de contingência
orçamentária, bem ainda pela insuficiência de Procuradores para acompanhar audiências em todas as comarcas e seções
judiciárias federais de responsabilidade da Procuradoria de Caxias-MA, tenho por desnecessária a designação de ato conciliatório,
vez que improvável a obtenção de transação entre as partes, razão pela qual deixo de designar a audiência prevista no art. 331 do
CPC, passando a sanear o processo (§3º do art. 331 do CPC). Quanto às provas já requeridas, defiro desde logo a produção da
prova testemunhal, designando o dia 26/06/13, às 08:30 horas, para audiência de instrução. Advirta-se que, caso não conste ainda
o rol de testemunhas, cabe às partes depositarem em cartório, em até dez dias antes do referido ato, o rol das mesmas,
precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal medida, intimem-se ainda as
partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras provas, advertindo que cabe ao
juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. INTIMEM-SE, FRISANDO QUE A INTIMAÇÃO DO
INSS DEVE SER DAR NOS PRÓPRIOS AUTOS. CUMPRA-SE. Presidente Dutra-MA, 12 de março de 2013 Gláucia Helen Maia
de Almeida -Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000066-13.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Autor: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
Advogados: ELCI WEBER ABADDY ( OAB 9455 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2013, às 08:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000078-71.2003.8.10.0054
Ação: EXECUCAO
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Réus: AROLDO OLIVEIRA SOUSA e HILDA BARBOSA SILVA e LINDOMAR BARBOSA DE CARVALHO e RAIMUNDO
BARBOSA DE CARVALHO
R. hoje. Expeça-se Carta de Arrematação em nome do(a) arrematante, nos termos do artigo 703, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.
Presidente Dutra, 17 de dezembro de 2012. Gláucia Helen Maia de Almeida -Juíza de Direito- Resp: 146951
Processo nº 0000102-26.2008.8.10.0054
Ação: ORDINARIA DE APOSENTADORIA
Autor: ELIUDA DOMINGOS DA SILVA
Advogados: JOSÉLIA SILVA OLIVEIRA ( OAB 6880 ) e PEDRO JAIRO SILVA OLIVEIRA ( OAB 7655 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AG PRESIDENTE DUTRA
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2013, às 09:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000129-72.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
Autor: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Advogados: EDER DA SILVA LIMA ( OAB 8451 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 16:30
horas, na sala de audiência deste Fórum.Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000240-85.2011.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: BENEDITO SILVA DE SOUSA
Advogados: ANNA KARINA CUNHA DA SILVA ( OAB 8632 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação, nos termos do artigo 327, do Código de
Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.Presidente Dutra, 12 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular Resp: 146951
Processo nº 0000300-92.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: LEANDRA DE SOUSA MOTA
Advogados: AF ALI ARISTON MOREIRA LIMA DA COSTA ( OAB 3800 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 11:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
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Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000532-07.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: OSVALDO ALEXANDRE BARBOSA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2013, às 09:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000537-29.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 08:30
horas, na sala de audiência deste Fórum.Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000541-66.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA CLEUDIMAR DA SILVA BOMFIM
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 10:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000541-66.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA CLEUDIMAR DA SILVA BOMFIM
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 10:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000542-51.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA RITA DA SILVA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2013, às 16:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
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Processo nº 0000543-36.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 08:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000549-43.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DA SILVA PEREIRA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 15:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000618-75.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO
Réus: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 17:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0000881-10.2010.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RITA FERREIRA DA SILVA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2013, às 09:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001361-22.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: PEDRO DE SOUSA CARVALHO
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 16:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001362-07.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Autor: MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2013, às 17:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001363-89.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DO SOCORRO DA CRUZ
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 09:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001364-74.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: RUAN DE OLIVEIRA BEZERRA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2013, às 09:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001365-59.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DO AMPARO ALVES
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2013, às 17:30
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001370-81.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DAS DORES DOS SANTOS HOLANDA
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 15:00
horas, na sala de audiência deste Fórum . Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até
dez dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de
tal medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias.
Intimem-se. Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951
Processo nº 0001371-66.2009.8.10.0054
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO
Advogados: JEAN FÁBIO MATSUYAMA ( OAB 9395 )
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Réus: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R. hoje.Vistos em Correição.Redesigno sessão de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2013, às 09:00
horas, na sala de audiência deste Fórum. Advirta-se que, cabe às partes depositarem em cartório o rol de testemunhas, em até dez
dias antes do referido ato, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho (CPC, art. 407). Sem prejuízo de tal
medida, intimem-se ainda as partes para especificarem de forma justificada, no prazo de dez dias, se desejam produzir outras
provas, advertindo que cabe ao juiz o indeferimento de provas protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Presidente Dutra/Ma, 11 de março de 2013. Gláucia Helen Maia de Almeida-Juíza Titular - Resp: 146951

Segunda Vara de Presidente Dutra
Processo nº 0000026-94.2011.8.10.0054
Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Advogados: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796 )
Réus: JOSE PEREIRA DA SILVA
Conforme determina art. 93, XIV, da Constituição Federal e o art. 162, § 4º do Código de Processo Civil, regulamentados pelo
Provimento n.º10/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão. Intime-se a parte autora para no prazo de 10
(dez) dias, efetuar o recolhimento das custas referente a expedição de Carta Precatória à Comarca de Mirador/MA, com finalidade
de Penhora e avaliação do bem dado em garantia. Presidente Dutra, 18 de Março de 2013.Marli Sena da Silva CavalcanteTécnico
Judiciário Resp: 117382.
Presidente Dutra, 18 de Março de 2013
Glaucia Helen Maia de Almeida
Juíza Titular da 1ª Vara respondendo pela 2ª Vara desta Comarca
Portaria CGJ 7192013
Ação: Guarda Judicial
Processo n.º 15300420128100054 (15372012)
Requerente: R.F.D.X.
Advogado: Yara S. Batista de Macedo OAB/ MA 8064
Ré: M.N.C.X.
A Exma. Senhora Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª
Vara. Portaria CGJ- 7192013, no uso de suas atribuições legais e etc. CITAR: MARIA DE NAZARÉ CASTRO XAVIER, residente
em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da Ação em epígrafe, e para, querendo, contestar a ação em
15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 285 do CPC. E
para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado na
forma da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão,
aos 13 de março de 2013. Eu, Técnico Judiciário, digitei e assino. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
Ação: Guarda Judicial
Processo n.º 2124920138100054 (2322013)
Requerente: M.L.S.
Favorecido: P.R.S.
Ré: R.R.S.
A Exma. Senhora Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª
Vara. Portaria CGJ- 7192013, no uso de suas atribuições legais e etc. CITAR: ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, residente em
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da Ação em epígrafe, e para, querendo, contestar a ação em 15
dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 285 do CPC. E
para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado na
forma da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão,
aos 13 de março de 2013. Eu, Técnico Judiciário, digitei e assino. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
Ação: Guarda Judicial
Processo n.º 2133420138100054
Requerente: D.P.C.S.
Favorecidos: M.C.S. e M.C.S.
A Exma. Senhora Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª
Vara. Portaria CGJ- 7192013, no uso de suas atribuições legais e etc. CITAR: FRANCISCO DE SOUSA, residente em lugar incerto
e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da Ação em epígrafe, e para, querendo, contestar a ação em 15 dias, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 285 do CPC. E para que no
futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado na forma da lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 13 de
março de 2013. Eu, Técnico Judiciário, digitei e assino. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da Comarca de
Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
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Processo n.º 3378520118100054
Ação: Suspensão e Destituição do Poder Familiar
Requerente: B.B.O. e R.M.C.
Requerido: M.L.A.
A Exma. Senhora Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida.Titular da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra.Respondendo pela 2ª
Vara.Portaria CGJ- 7192013, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e etc. CITAR: Maria Lúcia Martins Alves,
residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da Ação em epígrafe, e para, querendo, contestar a
ação em 15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 285
do CPC. E para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será
publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Presidente Dutra, Estado do
Maranhão, aos 27 de maio de 2011. Eu, Técnico Judiciário, digitei e assino. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª
Vara da Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
Processo n.º 11704020108100054 (2842012)
Ação: Conversão de Separação Judicial em Divórcio
Autor: A.N.F.C.
Advogada: Af Ali Ariston Moreira Lima da Costa OAB/ MA 3800
Para comparecerem na Sala das Audiências da 2ª Vara, desta Comarca no dia 11 de junho de 2013 às 10:00 horas para
audiência de instrução e julgamento, acompanhados de advogado, nos autos da ação supracitada. Presidente Dutra (MA), 18 de
março de 2013. Eu, Técnico Judiciário, digitei. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da Comarca de Presidente
Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
Processo n.º 14669620098100054(14662009)
Ação: Revisional de Alimentos
Autor: M. A. V. da S.
Advogado: Dr. Warley José do Nascimento Fernandes Lima - OAB/MA 9386
Menor: R. L. S.
Rep. Legal: A. L. S. L.
INTIMAÇÃO: Para comparecerem na Sala das Audiências da 2ª Vara, desta Comarca no dia 21 de maio de 2013 às 09:00 horas
para audiência de conciliação, nos autos da ação supracitada. Presidente Dutra (MA), 13 de março de 2013. Eu,(Edmée Suelle
Fonsêca Teixeira de Castro), Técnico Judiciário, digitei.GLAUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara
da Comarca de Presidente Dutra (MA) respondendo pela 2ª Vara desta Comarca. Portaria-CGJ n.º 719/2013
Processo n.º 9593320128100054 (9592012)
Ação: Declaratória de União Estável
Autor: M.C.S.F.
Advogada: Yara S. Batista de Macêdo OAB/ MA 8.064
Para comparecerem na Sala das Audiências da 2ª Vara, desta Comarca no dia 11 de junho de 2013 às 09:00 horas para
audiência de instrução e julgamento, acompanhada de sua advogada e testemunhas, nos autos da ação supracitada. Presidente
Dutra (MA), 18 de março de 2013. Eu, Técnico Judiciário, digitei. Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida. Titular da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra. Respondendo pela 2ª Vara. Portaria CGJ- 7192013
Processo nº 0000883-09.2012.8.10.0054
Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Autor: BANCO VOLKSWAGEN S.A
Advogados: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA ( OAB 8681 )
Réus: NILDETE ALVES QUIRINO
SENTENÇA 84/2013 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A em
face de NILDETE ALVES QUIRINO. O processo teve seu regular andamento, inclusive com o deferimento da liminar requerida
pelo autor, às fls. 63/64. Contudo, às fls. 66/67, o autor pediu a desistência do feito, vez que não tem mais interesse no
prosseguimento da ação em razão do pagamento do débito pela ré. Disse também que cada parte arcará com os honorários
advocatícios de seus respectivos procuradores e que eventuais custas remanescentes correrão por conta da ré. Ademais, requer
que se oficie ao Detran-MA e ao SERASA para as providências legais, e que seja recolhido o mandado de busca e apreensão em
posse de oficial de justiça. É o breve relatório. Decido. Dos autos, vê-se que a parte autora pediu desistência da presente ação (fls.
66/67), o que basta para a extinção do presente processo. Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro
no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil. Tendo em vista que não fora juntado aos autos acordo firmado entre as partes,
entendo que não houve transação ente as partes. Assim, é incabível o pleito autoral de atribuição das custas pela ré. Defiro o
pedido para que seja recolhido o mandado de busca e apreensão que esteja em posse de qualquer dos oficiais de justiça que
sirvam nesse juízo. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran-MA a fim de que providencie o desbloqueio do veículo, pois
na decisão de fls. 63/64 não foi determinada tal diligência. Considerando que a inclusão do nome da ré em cadastro de proteção
ao crédito se deu por ação da parte autora, a qual, na presente fase processual, requer a extinção do feito, compete
exclusivamente a esta tomar as providências necessárias para tanto. Assim, indefiro o pleito para que o cartório distribuidor oficie
ao SERASA. Custas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas
legais.Presidente Dutra, 07 de fevereiro de 2013.Juiz Ferdinando Marco Gomes Serejo SousaTitular da 2ª Vara Resp: irisoliveira
Processo nº 0001416-41.2007.8.10.0054
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Ação: PRESTACAO DE CONTAS
Autor: CEZÁRIO CARVALHO SILVA
Advogado: Yara S. Batista de Macedo (OAB/MA 8064)
Réus: BANCO DO BRASIL S/A
Advogaado: Maria Célia Pereira da Silva (OAB/MA 4761)
SENTENÇA Nº 103/2013Trata-se de ação de prestação de contas movida por Cesário Carvalho Silva em face do Banco do
Brasil.Com o regular andamento do processo, foi determinado ao requerido que apresentasse os extratos referentes à conta
poupança de titularidade do requerente, o que foi atendido às fls. 41-49.É o breve relatório. Decido.São condições da ação no
processo civil brasileiro a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade "ad causam", cuja apreciação pode
ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, conforme o art. 267, §3º, CPC.O
interesse de agir determina que a demanda precisa ser útil, necessária e adequada, isto é, a parte tem que demonstrar que aquela
demanda pode lhe propiciar alguma utilidade, que a ida ao judiciário é necessária e que o procedimento é adequado àquilo que se
pretende alcançar.Assim, quando a demanda não traz mais utilidade ao autor, surge, ainda que supervenientemente, a falta de
interesse de agir e, consequentemente, a carência da ação.A presente ação tem como objetivo o esclarecimento de quais índices
foram utilizados para a correção dos valores depositados em conta poupança, bem como o saldo atual.Ocorre que os documentos
trazidos aos autos pela parte ré esclarecem todos os questionamentos formulados na inicial, extraindo-se os índices de correção
utilizados por mera operação aritmética.Ademais, conforme se observa dos extratos acostados, o saldo bancário também foi
apresentado.Em que pese a alegação da parte autora de que não teria sacado os valores depositados em poupança como
demonstrado pelo Banco, eventual averiguação de fraude na operação bancária transcende os limites da presente lide, a qual
limita-se à apresentação de dados relativos à conta poupança de titularidade do requerente.Diante o exposto, com fulcro no artigo
267, VI do Código Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em
vista do superveniente esgotamento da utilidade prática que poderia ser obtida com a demanda.Sem custas, ante a concessão dos
benefício da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-seApós o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas
legais.Presidente Dutra, 07 de janeiro de 2013. Juiz Ferdinando Marco Gomes Serejo SousaTitular da 2º Vara.
Presidente Dutra, 18 de Março de 2013
Glaucia Helen Maia de Almeida
Juíza Titular da 1ª Vara respondendo pela 2ª Vara desta Comarca
Portaria CGJ 7192013

Raposa
PROCESSO nº. 171.70. 2011.8.10.0113 (Themis PG)
AÇÃO: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
REQUERENTE: EVERALDO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: MANOEL ANTONIO XAVIER – OAB/MA 4.444
REQUERIDO: SANTANDER LEASING S/A
ADVOGADAS: JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB – OAB/MA 7.386, THAYZA GABRIELA RODRIGUES FREITAS, OAB/MA
10.177 e OUTROS.
FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Doutor MANOEL ANTONIO XAVIER – OAB/MA 4.444, bem como as
advogadas do requerido, Doutoras JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB – OAB/MA 7.386, THAYZA GABRIELA RODRIGUES
FREITAS, OAB/MA 10.177. A fim de tomarem ciência do despacho proferido à fl. 106, que tem o seguinte teor: Intimem-se as
partes sobre o retorno dos autos e para requererem o que entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
Raposa/MA, 18 de março de 2013.
Belª. Maria Lídia de Oliveira Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL
(Assinado de ordem da MM. Juíza Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara única da Comarca de Raposa/MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO nº. 270.06. 2012.8.10.0113 (Themis PG)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BV FINANCIAMENTO S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/MA 8.784-A E FLÁVIA PATRÍCIA LEITE CORDEIRO, OAB/MA
4.909.
REQUERIDO: HUGO LEONARDO DA SILVA ARAÚJO
FINALIDADE: I N T I M A R as advogadas do requerido, Doutoras CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/MA 8.784-A E
FLÁVIA PATRÍCIA LEITE CORDEIRO, OAB/MA 4.909. A fim de tomarem ciência do despacho proferido à fl. 96, que tem o
seguinte teor: Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos e para requererem o que entenderem de direito no prazo de 15
(quinze) dias.
Raposa/MA, 18 de março de 2013.
Belª. Maria Lídia de Oliveira Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL
(Assinado de ordem da MM. Juíza Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara única da Comarca de Raposa/MA, nos
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PROCESSO N.º 27-28.2013.8.10.0113
Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S): JOHN LENNON SOUSA PEREIRA.
ADVOGADO): CLODOALDO GOMES DA ROCHA - OAB/MA N.º 11.514
VÍTIMA: SEGREDO DE JUSTIÇA
FINALIDADE: I N T I M A R o(a;s) advogado(a;s) CLODOALDO GOMES DA ROCHA, inscrito(a;s) na OAB/MA. sob o n.º
11.514, para audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 05/04/2013 às 14h , nos autos da ação
supramencionada, com advertência de que as testemunhas de defesa deverão ser arroladas em banca, independente da prévia
intimação, ex vi do art. 399 do CPP.
Raposa/MA, 18 de março de 2013.
Bel.ª Maria Lídia de Oliveira Silva
Secretária Judicial
(Assinado de ordem da MM. Juíza de Direito, Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da vara única da Comarca de RaposaMA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO Nº. 397-75.2011.8.10.0113 (THEMIS PG)
AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
REQUERENTE: LURDINETE BRAGA MOREIRA
ADVOGADOS: MANOEL ANTONIO XAVIER – OAB/MA 4.444
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADOS: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA – OAB/MA 4.462 E OUTROS
FINALIDADE: I N T I M A R os advogados da requerida, Doutores ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA, inscrito na OAB/MA
sob o nº. 4.462 e LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, inscrita na OAB/MA sob o nº. 7.583. Para tomarem conhecimento do
despacho proferido às fls. 88 dos autos e a seguir transcrito: “ 1. Considerando que, conforme noticiado pela autora, a demandada
não cumpriu a decisão de antecipação de tutela às fls. 64, majoro a multa diária imposta para a quantia de R$ 1.500,00. 2. Assim,
Intime-se o requerido para, no prazo de 24 horas, cumprir a decisão de antecipação de tutela de fls. 64, proferida na audiência de
instrução e julgamento realizada em 15/08/2012, mormente no que se refere à religação da energia da autora, em relação aos
débitos mencionados na aludida decisão, sob pena de aplicação de multa diária, conforme majoração supra. 3. Cientifique-se,
ainda, o demandado de que a autora não tem mais interesse na proposta de acordo de fls. 78/79, conforme petição de fl. 83. 4. A
seguir, vista às partes, por intermédio dos seus causídicos, para alegações finais em 10 dias. Raposa/MA, 28/02/2013. Juíza
RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES - Titular da Comarca de Raposa/MA.
Raposa/MA, 18 de março de 2013.
Belª. MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
(Assinando de Ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular desta Comarca de RaposaMA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).
PROCESSO Nº. 9000058-60. 2011.8.10.0113 (THEMIS JE)
AÇÃO: COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
REQUERENTE: MARIA FILOMENA MENDES
ADVOGADA: OCILEIA FERNANDES CARNEIRO – OAB/MA 9.488.
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: RÉGIS GONDIM PEIXOTO – OAB/MA 9.357-A.
FINALIDADE: I N T I M A R a advogada da requerente, Doutora OCILEIA FERNANDES CARNEIRO, inscrita na OAB/MA sob o
n.º 9.488. A fim de tomar ciência do despacho proferido à fl. 116 do processo acima mencionado, que tem o seguinte teor: Intime-se
a autora para que se manifeste, acaso detenha interesse em executar o saldo remanescente, no prazo legal.
Raposa/MA, 18 de março de 2013.
Belª. Maria Lídia de Oliveira Silva
SECRETÁRIA JUDICIAL
(Assinado de ordem da MM. Juíza Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara única da Comarca de Raposa/MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
PROCESSO N.º 936-07.2012.8.10.0113
Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S): NICOLAS DALIER PEREIRA e Outro.
ADVOGADO (A;S): FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA - OAB/MA N.º 6950
VÍTIMA: DAVI PEREIRA FERREIRA
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FINALIDADE: I N T I M A R o(a;s) advogado(a;s) FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA, inscrito(a;s) na
OAB/MA. sob o n.º 6950, para apresentar alegações finais , no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos supramencionados,
conforme Decisão de fls. 221/223..
Raposa/MA, 05 de março de 2013.
Maria Lídia de Oliveira Silva
Secretária Judicial
(Assinado de ordem da MM. Juíza de Direito, Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da vara única da Comarca de RaposaMA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA)

Rosário
Primeira Vara de Rosário
Processo nº 0000062-65.2002.8.10.0115
Ação: ACAO MONITÓRIA
Requerente/Exequente: E. MELLO
ADVOGADA:BIANCA BOAHID MELLO (OAB/MA nº 6.138)
Requerido/Executado: ROSENDO MELO CORREIA LIMA
NTIMAÇÃO DO REQUERENTE/EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA, SUPRAMENCIONADA, do inteiro teor do ATO
ORDINATÓRIO de fl.60, nos autos em epígrafe, adiante transcrito: "Intime-se o autor/exequente para promover o andamento do
feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção .Rosário/MA, 18 de março de 2013. Kerlington de Jesus Santos de Sousa Secretário Judicial, assino de ordem da MMª Juíza, nos termos do art. 3º, inciso XXVIII do Provimento 01/07 – CGJ/MA) "
Processo nº 0000149-35.2013.8.10.0115
Ação: AÇÃO PENAL PÚBLICA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusados: BENEDITO DE CASTRO SANTOS e GERLLISON RABELO MARQUES
Advogado: Dr. Fábio M. Maritan Abbondanza (OAB/MA Nº7.630)
Intimação do advogado, supramencionado, do inteiro teor da decisão de fl. 64/64v, proferido nos autos em epígrafe, cuja
parte final vai adiante transcrita: “ ...Citado para apresentar defesa preliminar, Benedito de Castro Santos alegou, em suma, a
inexistência de indícios de autoria, já que não teria sido encontrado com qualquer substância entorpecente. De sua vez, Gerllison
Rabelo Marques requereu, em caso de condenação, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006; As alegações dos
acusados, no entanto, não foram comprovadas de plano, não sendo este o momento processual adequado para o julgamento do
feito, com exceção das hipóteses do art. 397 do CPP, as quais não se verificam presentes nesse caso. Isto posto, recebo a
denúncia e designo o dia 16/04/2012, às 09:30 horas, para a audiência de instrução e julgamento dos réus (art. 56 da Lei
11.343/2006). Intimem-se os acusados, seus defensores e as testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Requisite-se.”
Rosário(MA), 15 de março de 2013. Dra.Rosângela Santos Prazeres Macieira – Juíza de Direito da Comarca de Rosário.
PROCESSO Nº. 11052220118100115
AÇAO DE COBRANÇA
REQUERENTE: JACKSON WELLIGTON DE SOUSA PONTES
ADVOGADO: ROMUALDO SILVA MARQUINHO – OAB/MA 9166
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO
INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, do inteiro teor da sentença proferida por este Juízo, adiante transcrita:
“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por JACKSON WELLINGTON DE SOUSA PONTES em face do
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, sob o argumento de que o requerido deixou indevidamente de recolher valores referentes ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras verbas trabalhistas, como saldo de salário, aviso prévio, férias e 13º salário. Alega
o autor que firmou com o requerido contrato de trabalho temporário no ano de 1997, para exercer o cargo de técnico em radiologia,
sendo que o vínculo foi prorrogado sucessivas vezes, até sua demissão, sem justa causa, no ano de 2010. Aduz, ainda, que, em
razão da peculiaridade de sua função, deveria ter recebido salário maior do que o efetivamente pago pelo requerido durante o
vínculo empregatício, conforme preleciona a lei nº. 7.394/1985. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/63. Citado para os
termos da ação, o Município não ofereceu resposta, conforme atesta a certidão de fls. 68-v. Instado a se manifestar sobre o que
entendesse conveniente, o requerente quedou-se inerte (fls. 70-v). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Da análise dos autos,
verifica-se que o feito se encontra pronto para julgamento. Inexistem providências preliminares ou vícios processuais a serem
sanados. As provas colacionadas aos autos são suficientes à formação de um juízo seguro de convicção, sendo, portanto,
desnecessária a dilação da instrução probatória, uma vez que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, o que autoriza
o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, tendo em vista que a demanda comportava julgamento antecipado, bastando para a solução da
lide a análise da documentação constante nos autos, desnecessária a produção de outras provas, ausente a necessidade
de intimação das partes para oportunizar a produção de provas. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CAUTELAR. A divergência
doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade do ajuizamento de ação cautelar objetivando o deferimento de medida
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satisfativa, depois da criação do instituto da antecipação de tutela, pela Lei n.º 8.952/94, autoriza o processamento da medida na
forma escolhida pela parte. Cabível o pedido de fornecimento de energia, em sede de cautelar ou em sede de antecipação de
tutela, tendo em vista a mesma finalidade prática de ambos os institutos, de modo que a forma não pode obstar o reconhecimento
de eventual direito da parte. Precedentes do TJRS e STJ. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. Comprovada a necessidade do
ajuizamento da ação para o atendimento do pedido de ligação da energia elétrica na residência do autor, realizada somente após a
concessão da liminar na demanda cautelar, não há que se falar em perda do objeto da ação. Precedentes do TJRS. ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO REALIZADA A LIGAÇÃO NO PRAZO DE 03 DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO, VIA INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. Havendo comprovação
de que a ré não atendeu a solicitação de ligação da energia elétrica no prazo de 03 dias, conforme estabelecido no art. 27 da
Resolução 456/00 da ANEEL, causando a falta de energia elétrica danos ao consumidor e sua família, que ultrapassam meros
transtornos, devida a indenização por danos morais. Precedente do TJRS. Mantido o valor da indenização, conforme a sentença,
uma vez que fixado de modo razoável, observado o caso concreto. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual." (Súmula 54 do STJ). Precedentes do TJRS. Apelação da ré na ação cautelar conhecida em parte e, no ponto,
com seguimento negado. Apelação da ré na ação indenizatória com seguimento negado. Apelação do autor com seguimento
negado. (Apelação Cível Nº 70046513594, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow Duro, Julgado em 09/03/2012. O autor alega ter laborado junto à Municipalidade entre os anos de 1997 e 2010, por meio
de contrato temporário de trabalho, para exercício do cargo de técnico em radiologia. Da leitura dos documentos colacionados aos
autos, não restam dúvidas acerca do vínculo laboral firmado entre autor e réu, mormente folha de pagamento e de frequência do
requerente, o que corrobora suas alegações. Porém, ao contrário do que consta da inicial, verifica-se que o vínculo estabelecido
entre as partes era eminentemente estatutário, ou seja, não possuía qualquer relação com as exceções constitucionais pertinentes
à contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso, como é o caso dos cargos em comissão e da contratação
temporária. Tal afirmação pode ser verificada através dos próprios documentos apresentados pelo autor na inicial, mormente as
certidões expedidas pelo Município às fls. 17/18, em que restou consignado que o regime jurídico do servidor era estatutário, e não
celetista. O caso dos autos, portanto, não remete à contratação temporária (art. 37, IX, da CF/88), mesmo porque esta, como de
conhecimento notório no âmbito jurídico, deve atender a situações de excepcional interesse público, onde a Administração, dada a
extrema urgência, é autorizada pela Constituição a promover contratação direta de pessoal sem concurso público, tendo em vista
que os trâmites burocráticos necessários à realização do certame não se coadunam à situação excepcional experimentada pela
coletividade em geral. A comprovação de que o vínculo firmado seria de caráter temporário resta, portanto, afastada, uma vez que
o autor não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar as situações excepcionais que passava a Administração
Pública no momento de sua contratação, ônus este que lhe competia (art. 333, I, do CPC). Em verdade, a análise detalhada de
todo o conjunto probatório permite concluir que o requerente exerceu, na realidade, cargo público efetivo por vários anos, sem ter
realizado concurso público, locupletando-se, desta feita, da torpeza da Administração Pública Municipal, que somente veio
regularizar essa situação com a exoneração do autor. Assim, reconhecendo-se que o vínculo estabelecido entre a Administração e
o servidor era eminentemente jurídico-administrativo, não há que se falar em mora quanto ao pagamento de verbas rescisórias
trabalhistas (FGTS, Aviso Prévio, Multa Rescisória), posto que estas somente devem ser pagas a empregados, sejam eles
públicos ou privados, porque são regidos pela CLT, e não a servidores ocupantes de cargo público, seja efetivo ou comissionado.
Com relação à alegação de que os vencimentos pagos pelo Município seriam incompatíveis ao previsto na Lei nº. 7.394/85, em
seu art. 16, tem-se que tal fato, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de valores retroativos referentes à diferença
não paga pela Administração, uma vez que o requerente sequer preenchia os requisitos mínimos necessários ao exercício da
profissão, senão vejamos: Dispõe o art. 2º, da sobredita norma: Art. 2º - São condições para o exercício da profissão de Técnico
em Radiologia: I – ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima de
nível técnico em Radiologia; (gn). O autor, portanto, ao se abster de juntar o certificado de conclusão de ensino médio (antigo 2º
grau), e, ainda, certificado de formação profissional mínimo de nível técnico em Radiologia, deixou de comprovar o direito à
percepção dos valores que entende devidos, posto que, segundo a legislação pertinente, sequer poderia exercer a profissão de
técnico em radiologia. Por fim, o requerente alega existir saldo de salário em seu favor. Ocorre que, da leitura da peça vestibular,
em nenhum momento o autor informou em que período a Administração Pública Municipal deixou de efetivar seu pagamento, não
se podendo inferir, desse modo, que o requerido está em mora com o requerente, neste particular. Ante o exposto, JULGO
TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no art. 269, I, c/c art. 333, I, ambos do CPC. Custas e
honorários pelo requerente que fica isento de recolhê-los, posto que a ele defiro os benefícios da assistência gratuita, com base no
art. 4º, da Lei nº. 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Dispenso a intimação do Município, face os efeitos processuais da revelia
contra si incidentes. Intime-se o autor e seu advogado. Após tomadas as providências de praxe, arquive-se, com baixa no sistema.
Rosário (MA), 18 de março de 2013. Rosângela Santos Prazeres Macieira - Juíza de Direito “.
PROCESSO Nº. 3968420118100115
AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: BB LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI – OAB/MA 11.413 A
REQUERIDO: CLAUDIO SANTOS SOUSA
ADVOGADA: LUCIANA ARANTES TEIXEIRA – OAB/MA 5244
INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas alegações finais sob
forma de memoriais. Rosário - MA, 14 de março de 2013. Rosângela Santos Prazeres Macieira - Juíza de Direito”.
PROCESSO Nº 9000493-91.2012.8.10.01
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AÇÃO: SUMARÍSSIMA
RECLAMANTE: IRARROKSON OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO: DRA. EMILIA JOSEFA GOMES ALMEIDA (OABMA Nº 10368)
RECLAMADO: BANCO BV S/A
ADVOGADOS: DR. CELSO MARCON (OABMA Nº 8104-A)
INTIMAR o advogado da parte reclamante e reclamada, supramencionados, do DESPACHO de fls. 170, proferido nos autos em
epígrafe, que vai adiante transcrito: "R. Hoje. Recebo o Recurso Inominado de fls. 129/151, no efeito devolutivo, por ser tempestivo
e estar preparado. Intime-se o Recorrido, por sua advogada, para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez
dias). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio
Colégio Recursal deste Estado. Rosário/MA, 13 de março de 2013. Rosângela Santos Prazeres Macieira, Juíza de Direito.
PROCESSO Nº 9000500-83.2012.8.10.01
AÇÃO: SUMARÍSSIMA
RECLAMANTE: FRANCISCO FERNANDO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO: DRA. EMILIA JOSEFA GOMES ALMEIDA (OABMA Nº 10368)
RECLAMADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS)
ADVOGADOS: DR. RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OABMA Nº 3432); DR. RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO
(OABMA Nº 11793-A)
INTIMAR o advogado da parte reclamante e reclamada, supramencionados, do DESPACHO de fls. 119, proferido nos autos em
epígrafe, que vai adiante transcrito: "R. Hoje. Recebo o Recurso Inominado de fls. 84/107, no efeito devolutivo, por ser tempestivo
e estar preparado. Intime-se o Recorrido, por sua advogada, para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 10 (dez
dias). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem oferecimento de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio
Colégio Recursal deste Estado. Rosário/MA, 12 de março de 2013. Rosângela Santos Prazeres Macieira, Juíza de Direito.
PROCESSO Nº. 9222220098100115
AÇAO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
REQUERENTE: MARIA DO NASCIMENTO MORAES DA SILVA
ADVOGADA: MARIA DE RIBAMAR MARTINS LEITE – OAB/MA 10.528
REQUERIDOS: ROSELANE ARAÚJO OLIVEIRA e SORMANE OLIVEIRA
ADVOGADA: CLEYDIANE BESERRA DE SOUSA – OAB/MA 10.758
INTIMAÇÃO da partes supramencionadas, por meio de seus advogados da sentença proferida por este Juízo nos presentes autos
adiante transcrita: ” Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada por MARIA DO
NASCIMENTO MORAES DA SILVA em face de ROSELANE ARAUJO OLIVEIRA e SORMANE OLIVEIRA, sob o argumento de
que os requeridos iniciaram uma construção comercial vizinha à sua residência, em desacordo com os parâmetros legais
pertinentes. Alega a autora que, em decorrência da referida construção, deu-se início a uma série de infiltrações nas paredes e
cerâmicas de seu imóvel, causando diversos prejuízos materiais, devidos aos problemas estruturais que estariam sendo
ocasionados pela obra vizinha. Às fls. 50/51, deferiu-se o embargo liminarmente, determinando-se a paralisação imediata da
construção comercial objeto do litígio. Citados para os termos da ação, os requeridos ofereceram contestação às fls. 54/57,
arguindo, preliminarmente, carência da ação, pois esta teria sido ajuizada quando a obra já estaria em fase de acabamento, o que
tornaria prejudicado o pedido formulado inicialmente. No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido, sob o argumento de que
sua construção teria sido iniciada mediante autorização dos órgãos competentes, não causando quaisquer prejuízos à residência
da autora. Instada a se manifestar, a requerente apresentou réplica às fls. 90/95, reiterando os termos da inicial. Às fls. 108, fixouse como ponto controvertido da demanda a observação, pelos requeridos, das normas técnicas pertinentes à construção objeto da
lide, consoante determinado pelo direito de vizinhança prescrito no Código Civil. Na ocasião, foi rejeitada a preliminar arguida,
deferindo-se a produção de provas documental, pericial e testemunhal. Laudo pericial juntado aos autos às fls. 129/153. Instadas
as partes a se manifestar sobre o laudo, ambas concordaram com o seu inteiro teor (fls. 146/148). Ata de audiência às fls. 156/156v, em que foi revogada a liminar concedida, autorizando-se o normal prosseguimento da obra anteriormente embargada. Ata de
audiência de instrução e julgamento às fls. 158/162, constando a oitiva das partes e suas testemunhas. Ao final, determinou-se a
realização de inspeção judicial. Auto de inspeção judicial lavrado às fls. 180. Alegações finais da requerente às fls. 185/188 e dos
requeridos às fls. 194/197. Eis o breve relatório. Passo a decidir. O feito encontra-se pronto para julgamento. À míngua de
questões preliminares e processuais pendentes a serem resolvidas, passa-se à análise dos argumentos e provas delineados no
decorrer do processo. A autora alega que a construção comercial promovida pelos réus lhe causou grandes prejuízos, devido aos
problemas ocasionados pelas infiltrações nas paredes de sua residência, além de alagamento no período de chuvas. Os réus, por
sua vez, alegam que a obra objeto do embargo foi iniciada em conformidade com as normas técnicas pertinentes, necessitando
apenas de alguns reparos, e que os problemas estruturais existentes na residência da autora seriam ocasionados exclusivamente
pela falta de manutenção prévia, relativa à conservação do imóvel. Pelo que se infere dos autos, através das provas produzidas,
mormente o laudo pericial acostado, verifica-se que os danos ocasionados na residência da autora, em sua maioria, não decorrem
da construção comercial promovida pelos requeridos, mas por falta de realização de reparos necessários por parte da própria
requerente. Tal afirmação é corroborada quando a perita nomeada pelo juízo, em sua conclusão, afirmou que “ de acordo com a
análise passo a passo das anomalias encontradas no imóvel da autora, ficou evidente que a maioria é de origem
endógena e funcional, ou seja, da própria edificação por degradação e da ausência de manutenção”. É certo que a obra
embargada, conforme comprovado pela perícia, contribuiu indiretamente ao aparecimento de manchas e descolamento da pintura
da parede da residência da autora, mas tal fato, por si só, não justifica a expedição de ordem judicial autorizando a demolição do
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imóvel objeto da lide, tendo em vista que essa medida somente deve ser adotada quando impossível mantê-la sem prejuízo das
imediações vizinhas, o que não se observa no presente caso. Com efeito, a degradação do imóvel da autora deve-se, em parte, à
falta de estanqueidade (falta de impermeabilização) dos rufos e caliças construídos para evitar a passagem de fluidos da obra
comercial para a parede vizinha, porém, há que se considerar que a conduta da requerente, consistente em se abster de realizar
os devidos reparos necessários ao bom estado de conservação de seu imóvel, concorreu diretamente ao aparecimento dos
demais problemas apresentados nos outros cômodos da casa. Portanto, ao contrário do que alega a autora, a construção
inicialmente embargada não foi inteiramente responsável pelos seus prejuízos, mas sim a falta de manutenção prévia que deveria
ter realizado, conforme atestou a prova pericial. Registre-se que, o laudo apresentado, acompanhado da devida fundamentação,
não foi impugnado pela autora, nem mesmo elidido por outras provas constantes nos autos, uma vez que as testemunhas, em
nenhum momento, souberam precisar especificamente que parte da obra embargada estaria deteriorando o imóvel da requerente.
Resta parcialmente afastada, portanto, a responsabilidade civil, porquanto inexiste nexo de causalidade entre todos os danos e
dissabores experimentados pela autora e a conduta dos réus, pois eles concorreram apenas indiretamente aos problemas
estruturais no imóvel da requerente. Nesse sentido, já se manifestaram os tribunais: Direito de vizinhança. Reparação de danos
materiais e morais. Explosão na pedreira vizinha que teria causado trincas e rachaduras no imóvel da autora. Relação de
causalidade excluída pela prova pericial. Imóvel localizado a uma distância segura do epicentro da explosão. Laudo
técnico bem fundamentado e não elidido por outros elementos constantes dos autos. Danos morais não caracterizados.
Meros incômodos ou aborrecimentos que não são aptos a configurar prejuízos extrapatrimoniais. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/SP. Rel. Des. Ruy Coppola. Julgado em 30/11/2012). APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. DIREITO DE TAPAGEM.
MURO ENTRE CONFINANTES QUE APRESENTA INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE
TAIS FATORES E A CONDUTA DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO VERIFICADO. I. Ausente qualquer irregularidade na prova pericial realizada, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa. II. Ainda que inegável a existência de intensa umidade no muro existente entre os imóveis dos litigantes,
não restando demonstrada a contribuição do réu, proprietário da tapagem (inaplicabilidade, no caso concreto, da presunção de
compropriedade prevista no §1º do artigo 1.297 do Código Civil), para a ocorrência de tal circunstância, não há como condená-lo a
indenizar os prejuízos advindos, tanto de ordem material quanto de ordem moral. À UNANIMIDADE, AFASTARAM A PRELIMINAR
E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70040509721, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/04/2011). Assim, não havendo responsabilidade dos requeridos sobre todos
os danos na estrutura do imóvel da requerente, não há como obrigá-los a reparar integralmente a degradação verificada se esta
ocorreu por culpa concorrente da demandante. Dessa maneira, o provimento vindicado na ação é manifestamente
desproporcional, conquanto não se afigura plausível a demolição de uma obra já em fase de conclusão. Por fim, deve-se
considerar que a possível falha de instalação elétrica no imóvel dos réus, que teria desrespeitado as normas técnicas pertinentes,
não restou comprovado nos autos, posto que a perita nomeada declarou sua incapacidade para analisar as condições da
instalação elétrica e a requerente, por sua vez, não produziu nenhuma prova hábil a atestar a veracidade de suas alegações, ônus
este que lhe competia (art. 333, I, do CPC). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, determinando
aos requeridos que adotem as seguintes providências, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação desta
sentença, cuja conclusão deverá ser informada a este Juízo sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art.
461, do CPC. a) Realização dos reparos necessários em sua obra relativos à impermeabilização dos rufos e caliças que fazem
parte da construção, de modo a evitar a passagem de água das chuvas para a parede da residência da autora; b) Vedação do vão
existente entre os muros da residência da requerente e da obra comercial; c) Correção dos danos ocasionados, exclusivamente
com relação ao aparecimento de manchas e bolores na pintura interna da parede da residência da requerente; d) por fim, a
reparação do piso do corredor que dá acesso à cozinha, promovendo o nivelamento do solo e corrigindo o afundamento
ocasionado em decorrência da infiltração de águas no vão existente entre as paredes dos dois imóveis. Custas a serem recolhidas
pelas partes, recíproca e proporcionalmente (art. 21 do CPC). Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais),
devidos aos advogados da autora e ré. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ultimadas as providências acima e não havendo
recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se, com baixa no sistema. Rosário (MA), 18 de março de 2013.
Rosângela Santos Prazeres Macieira - Juíza de Direito”.
PROCESSO Nº. 9497320078100115
AÇAO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTES: ROMUALDO BARBOSA CALVET E LEIDE MARIA SANTOS PAIXÃO
ADVOGADA: FLAVIA CRISTIANE FREITAS PRAZERES – OAB/MA 6990
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO
INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada da sentença proferida por este Juízo nos presentes autos adiante
transcrita: ”Trata-se de cumprimento de sentença de fls. 56 em que homologou-se acordo para pagamento da dívida contraída
pela Prefeitura de Rosário juntos aos requerentes, já qualificados nos autos. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário por
parte do Município, requereu-se a execução da sentença (fls. 58/59). A petição de fl. 65 requereu o prosseguimento da execução
tão somente em favor de Romualdo Calvet, em razão do pagamento voluntário com relação à outra exeqüente. O despacho de fl.
58 determinou a requisição de pagamento à Fazenda Pública Municipal da quantia objeto da execução, sob pena de seqüestro de
numerário suficiente ao cumprimento da decisão.
O ato ordinatório de fl. 72-v determinou a intimação do requerente para que se manifestasse sobre o pagamento do valor disposto
em condenação. A certidão de fls. 73 informa que o exeqüente compareceu à secretaria judicial informando que o executado já
efetuara o pagamento da condenação. Eis o breve relatório. Passo a decidir. O cumprimento da sentença, no caso dos autos, é
questão que independe de maiores ilações, porque, com relação à exeqüente Cleide Paixão, consta dos autos às fls. 66/67,
respectivamente, recibo de pagamento e cópia de cheque repassados pelo Município para pagamento da dívida declarada nos
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presente autos. Com relação ao exequente Romualdo Calvet, tem-se o seu comparecimento junto à secretaria judicial informando
que o executado já efetuou o pagamento da quantia disposta em condenação. In casu, verifica-se, pois, que os valores recebidos
pelos exeqüentes corresponde ao quantum debeatur, o que acarreta na extinção da obrigação principal, encerrando-se a relação
transitória estabelecida entre as partes em decorrência da sentença de mérito. Desta feita, julgo extinta a presente execução, com
supedâneo no art. 794, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após,
arquive-se, com baixa no sistema. Rosário - MA, 13 de março de 2013. Juíza ROSÂNGELA SANTOS PRAZERES MACIEIRA Titular da 1ª Vara de Rosário - MA”.

Segunda Vara de Rosário
Processo: 0000125-75.2011.8.10.0115
Indiciados: ALDO DE JESUS COSTA, CARLOS AUGUSTO DE JESUS COSTA, MARIA VALDETE DE SOUSA
EDITALDECITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 DIAS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA ANDRÉA CYSNE FROTA MAIA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE
ROSÁRIO, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este
Juízo nos termos da Ação Penal n.º 125-75.2011.8.10.0115 movida pelo Ministério Público Estadual contra o acusado ALDO DE
JESUS COSTA, Brasileiro, Natural de São Luis, solteiro, autônomo, nascido aos 26/12/1969, filho de José Maria Costa e Auta de
Jesus Cabral Costa, Residente a Pça. Basílio Sá, nº256, Centro, Rosário/MA; MARIA VALDETE DE SOUSA, brasileira, natural de
Trairi/CE, nascida aos 24/07/1963, Agente Comunitária de Saúde, filha de José Rodrígues de Sousa e Rita Carlos de Sousa,
residente e domiciliada a Pça. Basílio Sá, nº256, Centro, Rosário/MA; CARLOS AUGUSTO DE JESUS COSTA, brasileiro, natural
de São Luis/MA, solteiro, Funcionário Público Municipal, nascido aos 02/10/1968, filho de José Maria Costa e Auta de Jesus Cabral
Costa, domiciliado a Rua Frei Caetano, s/n, Centro, Rosário/MA , atualmente em lugar incerto e não sabido, que, pelo presente
edital fica o réu citado para apresentar resposta escrita à acusação no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que poderá argüir
preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, enfim, tudo o que interessa à sua
defesa (CPP, art. 396 e 396-A, com nova redação determinada pela Lei n.º 11.719/2008). Para conhecimento de todos, determinou
a MMª. Juíza a publicação do presente Edital do Diário da Justiça Eletrônico e afixação de uma das vias no átrio do Fórum da
Comarca de Rosário/MA. Dado e passado nesta cidade, em 14 de Março de 2013.
ANDRÉA CYSNE FROTA MAIA
Juíza de Direito
Representação Criminal: 0000285-32.2013.8.10.0115
Representado: JOSÉ DE RIBAMAR COSTA RABELO
EDITALDECITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 DIAS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA ANDRÉA CYSNE FROTA MAIA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE
ROSÁRIO, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este
Juízo nos termos da Ação Penal n.º 285-32.2013.8.10.0115 movida pelo Ministério Público Estadual contra o acusado JOSÉ
RIBAMAR COSTA RABELO "Zé", brasileiro, maranhense, natural de Rosário, nascido aos 10/06/1968, casado, filho de Floriano
Marques Rabelo e Antonia Costa Rabelo, residente a rua General Lote, s/nº, Bairro Vila Pereira, Rosário/MA, atualmente em lugar
incerto e não sabido, que, pelo presente edital fica o réu citado para apresentar resposta escrita à acusação no prazo de 10 (dez)
dias, ocasião em que poderá argüir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas,
enfim, tudo o que interessa à sua defesa (CPP, art. 396 e 396-A, com nova redação determinada pela Lei n.º 11.719/2008). Para
conhecimento de todos, determinou a MMª. Juíza a publicação do presente Edital do Diário da Justiça Eletrônico e afixação de
uma das vias no átrio do Fórum da Comarca de Rosário/MA. Dado e passado nesta cidade, em 18 de Março de 2013.
ANDRÉA CYSNE FROTA MAIA
Juíza de Direito
Processo nº 0000270-63.2013.8.10.0115
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
Autor: MARIA DO ESPIRITO SANTO DAS NEVES
Advogados: MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA ( OAB 3312 )
Réus: MARIA DE NAZARE DAS NEVES BOGEIA
FINALIDADE: Intimar a advogada MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA ( OAB 3312 ) acerca do despacho transcrito: Designo
interrogatório para o dia 04.03.2013 às 09h00min. Intimem-se. Not. o MP. Rosário 18 de março de 2013. Dra. Andréa Cysne Frota
Maia. Juíza da 2ª Vara.
Ação Penal: 0000093-27.1998.8.10.0115
Indiciado: LUIS CARLOS FARIAS MORAES
SENTENÇA
Vistos, etc...
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Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar possível prática do delito tipificado no art. 213 do Código Penal praticado por LUIS
CARLOS FARIAS MORAIS.
Às fls. 126, foi juntada certidão de óbito d acusado informando seu falecimento desde o ano de 2007.
O art. 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se dentre outros casos pela morte do agente.
Com efeito, a certidão de fls. 67, informa que o acusado faleceu.
Isto posto, nos termos do art. 107, I do Código Penal decreto a extinção da punibilidade de LUIS CARLOS FARIAS MORAIS, em
face ao óbito do mesmo, nos termos do art. 107, I do Código Penal.
P.R.I, após arquive-se com as cautelas e baixas de estilo.
Rosário, 14 de março de 2013.
Andréa Cysne Frota Maia
Juíza de Direito

Santa Helena
INTIMAÇÃO
Processo n.º 1036-73.2011.8.10.0055
Ação: REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE
Autor: MARIA DOS ANJOS SALES PINHEIRO
Advogado: DRA. LUCIANA MACEDO GUTERRES (OAB/MA 7626)
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimação da autora acima mencionada, bem como sua Advogada, a Drª. LUCIANA MACEDO GUTERRES OAB/MA 7626, para tomarem conhecimento da Decisão de fls. 70-73, com resumo a seguir transcrito: DECISÃO: "Por conseguinte,
não estando perfeitamente caracterizados os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada e diante da regra do art.
100, da CF/88, indefiro nesta fase o pedido. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada na Sala de
Audiências deste Fórum, fazendo constar do mandado que deverão as partes produzir prova oral, testemunhal ou documental,
comparecendo as testemunhas independente de intimação. Publique-se. Intimem-se. Santa Helena (MA), 27 de novembro de
2012. ANTÔNIO AGENOR GOMES, Juiz de Direito."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 590-70.2011.8.10.0055
Ação: ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA
Autor: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA
Advogado: DRA. LUCIANA MACEDO GUTERRES (OAB/MA 7626)
Réu: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FINALIDADE: Intimação do autor, por sua Advogada, a Drª. LUCIANA MACEDO GUTERRES - OAB/MA 7626, para tomar
conhecimento do Despacho de fls. 62, a seguir transcrito: DESPACHO: "Diga o autor, por intermédio de seu advogado, no prazo de
05 (cinco) dias, sobre o Ofício de fl. 61. Santa Helena, 28 de novembro de 2012. ANTÔNIO AGENOR GOMES, Juiz de Direito."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 656-16.2012.8.10.0055
Ação: DECLARATÓRIA
Autor: ELIZANGELA DE MELO
Advogado: DR. GILSON FREITAS MARQUES (OAB/MA 2769)
Réu: ANTONIA SILVANA FERREIRA FRÓES
Advogado: DR. RÔMULO RODRIGUES SERRA (OAB/MA 9206)
FINALIDADE: Intimação da autora acima mencionada, por seu Advogado, o Dr. GILSON FREITAS MARQUES - OAB/MA 2769,
para tomar conhecimento do Ato Ordinatório de fls. 83, a seguir transcrito: ATO ORDINATÓRIO: "Intime-se a autora para que se
manifeste acerca da contestação de fls. 12-82, no prazo de 10 (dez) dias com fundamento no § 4º do Art. 162 do CPC, C/c
Provimento nº. 001/2007 da CGJ/MA. Santa Helena (MA), 15 de março de 2013. HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA, Secretário
Judicial."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
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INTIMAÇÃO
Processo n.º 705-57.2012.8.10.0055
Ação: REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Autor: RAIMUNDO DOS SANTOS PIRES
Advogado: DR. GILSON FREITAS MARQUES (OAB/MA 2769)
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimação do autor acima mencionado, bem como o seu Advogado, o Dr. GILSON FREITAS MARQUES - OAB/MA
2769, para tomarem conhecimento da Decisão de fls. 54-55, com resumo a seguir transcrito: DECISÃO: "É o relatório. Decido.
Trata-se efetivamente de competência deste Juízo, uma vez que é possível observar que o autor reside na Comarca de Santa de
Helena - MA (fl. 08). Reza o art. 109, §3º, da CF/88, que serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado. Houve, outrossim, decisão
declinando da competência para este Juízo (fls. 46-48). Assim, FIRMO competência para apreciar e julgar o presente feito. Cite-se
o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na pessoa de seu Procurador, para contestar, no prazo de 60 (sessenta) dias. Após,
voltem-me conclusos. Santa Helena (MA), 16 de outubro de 2012. ANTÔNIO AGENOR GOMES, Juiz de Direito."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 767-34.2011.8.10.0055
Ação: REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE
Autor: DAYANE MOURA
Advogado: DRA. LUCIANA MACEDO GUTERRES (OAB/MA 7626)
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimação da Autora acima mencionada, bem como sua Advogada, a Drª LUCIANA MACEDO GUTERRES OAB/MA 7626, para tomarem conhecimento da Decisão de fls. 41-44, com resumo a seguir transcrito: DECISÃO: "Por conseguinte,
não estando perfeitamente caracterizados os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada e diante da regra do art.
100 da CF/88, indefiro nesta fase o pedido. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada na Sala de Audiências
deste Fórum, fazendo constar do mandado que deverão as partes produzir prova oral, testemunhal ou documental, comparecendo
as testemunhas independente de intimação. Publique-se. Intimem-se. Santa Helena (MA), 26 de novembro de 2012. ANTÔNIO
AGENOR GOMES, Juiz de Direito."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 15 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 8-03.1993.8.10.0055
Ação: Execução Fiscal
Autor: ESTADO DO MARANHÃO - FAZENDA PÚBLICA
Réu: J. R. MENDES E CIA LTDA
Advogado: DR. JOSÉ DE RIBAMAR REIS SOARES (OAB/MA 3.231-A)
FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado, bem como o seu Advogado, o Dr. JOSÉ DE RIBAMAR REIS SOARES OAB/MA 3.231-A, para tomarem conhecimento da Sentença de fls. 47-49, com resumo a seguir transcrito: SENTENÇA: "Vistos em
correição... Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com fulcro no artigo 794, inciso I do CPC. Condeno o devedor
executado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado do crédito em
execução, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santa helena/MA, 31 de outubro de 2011.
ANTONIO AGENOR GOMES, Juiz de Direito."
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 806-94.2012.8.10.0055
Ação: COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Autor: EUSILENE FONSECA
Advogado: DR. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES (OAB/MA 8718)
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
Advogado: DR. RÉGIS GONDIM PEIXOTO (OAB/MA 9357-A)
FINALIDADE: Intimação do Advogado da autora, o Dr. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES - OAB/MA 8718, bem como o
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Advogado do réu, o Dr. RÉGIS GONDIM PEIXOTO - OAB/MA 9357-A, para comparecerem à Audiência de Conciliação,
redesignada para o dia 18 de abril do ano em curso, às 09:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum da Comarca de Santa
Helena, conforme Certidão fls. 24, nos autos do processo em epígrafe.
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 850-16.2012.8.10.0055
Ação: COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Autor: VALDENICE FERREIRA
Advogado: DR. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES (OAB/MA 8718)
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
Advogado: DR. RÉGIS GONDIM PEIXOTO (OAB/MA 9357-A)
FINALIDADE: Intimação do Advogado da autora, o DR. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES - OAB/MA 8718, bem como o
Advogado do réu, o Dr. RÉGIS GONDIM PEIXOTO - OAB/MA 9357-A para comparecerem à Audiência de Conciliação,
redesignada para o dia 18 de abril do ano em curso, às 10:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum da comarca de Santa
Helena/MA, conforme Certidão de fls. 18, nos autos do processo em epígrafe.
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 851-98.2012.8.10.0055
Ação: COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Autor: EDSON CARLOS SILVA RODRIGUES
Advogado: DR. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES (OAB/MA 8718)
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
Advogado: DRA. DINA CLAUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES (OAB/MA 11.143-A)
FINALIDADE: Intimação do Advogado do autor, o Dr. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES - OAB/MA 8718, bem como a
Advogada do réu, a Drª. DINA CLAUDIA DOS REIS PEREIRA SOARES - OAB/MA 11.143-A, para comparecerem à Audiência de
Conciliação, redesignada para o dia 18 de abril do ano em curso, às 11:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum da Comarca
de Santa Helena/MA, conforme Certidão de fls. 44, nos autos do processo em epígrafe.
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 852-83.2012.8.10.0055
Ação: COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Autor: JADSON RAFAEL NERES GARCIA
Advogado: DR. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES (OAB/MA 8718)
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
Advogado: DRA. ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/MA 10.527-A)
FINALIDADE: Intimação do Advogado do autor, o Dr. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES - OAB/MA 8718, bem como a
Advogada do réu, a Drª. ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/MA 10.527-A, para comparecerem à Audiência de
Conciliação, redesignada para o dia 16 de abril do ano em curso, às 11:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum da Comarca
de Santa Helena/MA, conforme Certidão de fls. 21, nos autos do processo em epígrafe.
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial
INTIMAÇÃO
Processo n.º 861-79.2011.8.10.0055
Ação: COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
Autor: JOSÉ ALVES PINTO JUNIOR
Advogado: DR. HENRIQUE MOREIRA FILHO (OAB/MA 6761)
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
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Advogado: DRA. CINTHIA HELUY MARINHO SOARES (OAB/MA 6835)
FINALIDADE: Intimação do Advogado do autor, o Dr. HENRIQUE MOREIRA FILHO - OAB/MA 6761, bem como a Advogada do
Réu, a Drª CINTHIA HELUY MARINHO SOARES - OAB/MA 6835, para comparecerem à Audiência de Conciliação, designada
para o dia 16 de abril do ano em curso, às 09:40 horas, na Sala de Audiências deste Fórum, conforme certidão de fls. 111 nos
autos do processo em epígrafe.
Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2013.
Eu,........,Secretário Judicial, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Antônio Agenor Gomes, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
HERNANI JOSÉ LIMA FERREIRA
Secretário Judicial

Santa Inês
Primeira Vara de Santa Inês
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Processo: 418-09.2003.8.10.0056 (4182003)
Natureza: Embargos a Execução
Requerente: Farmines Droga Ltda
Requerido: Conselho Regional de Farmacia do Estado do Maranhão
Finalidade: Intimar Farmines Droga Ltda, inscrita no CGC 15.512.885/0001-97, com sede em Santa Inês-MA, na rua do Comércio,
448, Centro.
Resenha da sentença:[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos, declaro subsistente a penhora e condeno
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que arbitro em 10% do débito
reclamado. Prossiga-se na execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, a Embargante via DJE e o Embargado via
remessa dos autos. Em seguida, certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Santa Inês-MA, 26 de
fevereiro de 2013. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. E para que se não aleguem ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão,
aos 18 de março de 2013. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.
Dr.ª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara
INTIMAÇÃO
Processo: 1342-39.2011.8.10.0056 (13222011)
Ação de Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Companhia Agropecuária de Arame
Advogados: Osmar Cavalcante Oliveira, OAB-MA 2787; Roberto Tavares de Souza, OAB-MA 3991.
Executado: Frigorífico Eldorado
Finalidade: Intimar os advogados do exequente por todo teor do ato ordinatório a seguir transcrito.
Certifico que em consonância com o provimento nº. 01/2007, art. 3º, intimo o advogado do exequente sobre recolhimento de custas
para o cumprimento de carta precatória. Santa Inês, MA, 18 de março de 2013. João Campos Souza Neto. Técnico Judiciário
Dado e passado o presente nesta cidade no dia 18 de Março de 2013 . Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
INTIMAÇÃO
Processo: 1366-04.2010.8.10.0056 (13432010)
Ação: PENAL
Requerentes: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA, GILBERTO SANTOS, VULGO "NANÔ", CLEITON DOS ANJOS CORREA, VULGO
"NEGO", ELENILSON DA SILVA SOUSA, VULGO "PEBA".
Advogados: Dr. Frankie Raposo Seba OAB/MA 5153, Dr. Luiz Fernando Azevedo Xavier de Souza OAB/MA 8668 e Dr. Irandy
Garcia da Silva OAB?MA 5208
Finalidade: Intimar os advogados acima para tomar conhecimento de todo teor do despacho de fl. 90 a seguir transcrito: "Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2013, às 08:30 hs, no Fórum local.Intimem-se.Notifique-se. Cumprase.Santa Inês (MA), 07 de março de 2013.Drª Denise Cysneiro Milhomem.Juíza de Direito da 1ª Vara". Dado e passado o presente
nesta cidade no dia 18 de Março de 2013 . Eu, , Joelia Bezerra de Morais, Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
INTIMAÇÃO
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Processo: 1678-43.2011.8.10.0056
Ação: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Julio Silva Barbosa
Advogado: Anelisse Buss Meurer OAB/MA 8710
Finalidade: Intimar o advogado do réu por todo teor do Ato Ordinátorio a seguir transcrito.Certifico que em consonância com
o provimento nº. 01/2007, art. 3º, intimo novamente a advogada, Anelisse Buss Meurer OAB/MA 8710, da nomeação como
defensor dativo (fls. 47/48 ) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, ou recusa justificável, sob pena de multa, nos
termos do art. 264 do CPP, além das demais sanções cabíveis e representação perante a OAB/MA.
Santa Inês, MA, 18 de Março de 2013
Erielson Pereira Pires
Auxiliar Judiciário
INTIMAÇÃO
Processo: 1894-72.2009.8.10.0056 (18942009)
Ação: AÇÃO PENAL
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: EDNALDO AMORIM DE MORAES
Advogado: Dr. Francisco Muniz Alves OAB/MA 3025
Finalidade: Intimar o advogado Dr. Francisco Muniz Alves para tomar conhecimento de todo teor do Despacho a seguir transcrita.:
"Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/05/2013, às 10:30 horas, na sala de audiências da 1ª Vara, Fórum
Local.Intimações necessárias. Santa Inês-MA, 04 de março de 2013.Denise Cysneiro Milhomem.Juíza de Direito da 1ª Vara". Dado
e passado o presente nesta cidade no dia 18 de Março de 2013 . Eu, , Auxilioar Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Processo: 2372-46.2010.8.10.0056
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: Banco Volkswagem S/A
Advogada: Keila Raquel Cutrim Jansen (OAB/MA 9.280)
Requerido: Diogo Paiva Correa - ME
Finalidade: Intimar a Drª. Advogada Keila Raquel Cutrim Jansen para tomar conhecimento de todo teor do despacho de folhas
39, parte final a seguir transcrita: Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão de fls. 38 e
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se. Santa Inês-MA, 25 de fevereiro de 2013. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito da 1ª Vara. Dado e passado o
presente nesta cidade no dia 18 de Março de 2013 . Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
INTIMAÇÃO
Processo: 355-32.2013.8.10.0056 (3552013)
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação com Pedido de Tutela Antecipada
Requerente: Drogaria Rodoviária
Advogado: Benones Vieira de Araújo, OAB-MA 5497
Requerido: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão
Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do despacho a seguir transcrito.
Despacho de fls.: Intime-se a parte autora, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a contestação de fls. 23/38.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Santa Inês-MA, 28 de fevereiro de 2013. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza da 1ª
Vara.
Dado e passado o presente nesta cidade no dia 18 de março de 2013. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo: 422-02.2010.8.10.0056
Ação: Revisão de Contrato
Autor: Reinaldo Rodrigues Lima
Advogado: José Wilson Cardoso Diniz (OAB/MA 6.055 "A")
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Réu: Banco Finasa BMC S/A
A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do
Maranhão, intima o advogado acima especificado, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em
epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita: Dessa forma, em razão da ausência de indicação correta do valor da
causa e da inércia do Demandante em sanar tal irregularidade, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, I c/c artigos 282, V ambos do Código de Processo Civil. Custas pela
parte autora. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão,
arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Santa Inês-MA, 20 de dezembro de 2012. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de
Direito. Eu, Klenilton J. Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.
Santa Inês (MA), 18 de Março de 2013
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês
SENTENÇA
Processo: 4182003
Embargos a Execução
Requerente: Farmines Droga Ltda.
Advogado: Francisco Coelho de Sousa, OAB/MA 4600
Requerido: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão
A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do
Maranhão, intima o advogado acima especificado, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em
epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos, declaro subsistente a penhora e condeno a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que arbitro em 10% do débito reclamado.
Prossiga-se na execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, a Embargante via DJE e o Embargado via remessa dos
autos. Em seguida, certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Santa Inês-MA, 26 de fevereiro de
2013. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.
Drª Denise Cysneiro Milhomem
Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

Segunda Vara de Santa Inês
Processo n.º 1656-19.2010.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: Ministério Público Estadual de Santa Inês/ma, na pessoa de seu representante legal,
Requerido(a): Deyvison Gonçalves Miranda
Finalidade: Intimação do Advogado(a) DR. MARCOS ANTONIO DE FARIAS GOUVEIA, OAB/MA n.º 4702, para comparecer em
Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 16/05/2013, às 09:00 horas.
Santa Inês/MA, 18 de Março de 2013.
Naira Saraiva Sales
Técnica Judiciária
MAT. 162024
(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)
Processo n.º 2389-19.2009.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: Ministério Público Estadual, na pessoa de seu representante legal,
Requerido(a): Leandro Jesus dos Santos
Finalidade: Intimação do Advogado(a) DR. JOSÉ RORIZ JÚNIOR, OAB/MA n.º 4346-A, para comparecer perante a sala de
Audiência da 2ª Vara, desta Comarca a fim de participar de Audiência de Intrução e Julgamento marcada para o dia 15/05/2013, às
14:30 horas.
ADVERTÊNCIA: POSSÍVEIS TESTEMUNHAS DE DEFESA DEVERÃO SER APRESENTADAS EM BANCA.
Santa Inês/MA, 18 de Março de 2013.
Naira Saraiva Sales
Técnica Judiciária
MAT. 162024
(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)
Processo n.º 2389-19.2009.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: Ministério Público Estadual, na pessoa de seu representante legal,
Requerido(a): Ezequias Cardoso Carneiro, Vulgo Rudela
Finalidade: Intimação do Advogado(a) DR. FRANCISCO MUNIZ ALVES, OAB/MA n.º 3025, para comparecer perante a sala de
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Audiência da 2ª Vara, desta Comarca a fim de participar de Audiência de Intrução e Julgamento marcada para o dia 15/05/2013, às
14:30 horas.
ADVERTÊNCIA: POSSÍVEIS TESTEMUNHAS DE DEFESA DEVERÃO SER APRESENTADAS EM BANCA.
Santa Inês/MA, 18 de Março de 2013.
Naira Saraiva Sales
Técnica Judiciária
MAT. 162024
(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Terceira Vara de Santa Inês
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 759-98.2004.8.10.0056
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: LAURILENE DA SILVA LIMA
FINALIDADE: Intimação da acusada Laurilene da Silva Lima, para tomar conhecimento da sentença, cuja conclusão segue
transcrita abaixo.
INTIMAÇÃO
Através da presente a MM Juíza de Direito da 3ª Vara, Dra. Kariny Pereira Reis, intima a acusada Laurilene da Silva Lima, para
tomar conhecimento da decisão de pronúncia, cuja conclusão segue transcrita: DECISÃO: "(...) Pelo exposto, com base nos art.
109, IV do CPB, declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado em face de LAURILENE DA SILVA LIMA, VULGO “ LAURA”, e
consequentemente julgo extinta a punibilidade, conforme art. 107 do CP. (...). Santa Inês, 27 de fevereiro de 2013. KARINY
PEREIRA REIS- Juíza de Direito da 3ª Vara". Dado e passado o presente, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, nesta
Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de Março de 2013. Esta conforme a original.
Kariny Pereira Reis
Juíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 83-34.1996.8.10.0056
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO: FRANCISCO GALDINO BAIANO "CHIQUINHO"
FINALIDADE: Intimação do acusado Francisco Galdino Baiano " Chiquinho", para tomar conhecimento da sentença, cuja
conclusão segue transcrita abaixo.
INTIMAÇÃO
Através da presente a MM Juíza de Direito da 3ª Vara, Dra. Kariny Pereira Reis, intima o acusado Francisco Galdino Baiano "
Chiquinho", para tomar conhecimento da decisão de pronúncia, cuja conclusão segue transcrita: DECISÃO: "(...) Ante o exposto,
com base no arts. 107, IV, e 119, do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 61, caput, do Código de Processo Penal Brasileiro,
DECLARO a prescrição e DECRETO a extinção da punibilidade do acusado FRANCISCO GALDINO BAIANO, no que se refere ao
crime previsto no artigo 129, §1º, I e II do Código Penal, praticado contra a vítima João Henrique Alves da Conceição. No que se
refere ao crime de homicidio praticado contra a vítima Manoel Messias Araújo Leal, foi decretada a revelia do acusado e nomeado
defensor dativo para que apresentasse a defesa prévia, tendo decorrido o prazo sem manifestação deste. Em virtude disto, nomeio
como defensor dativo do acusado o Dr. Irandy Garcia, que deverá ser intimado a apresentar a defesa no prazo de 10(dez) dias.
(...). Santa Inês, 20/03/2011. KARINY PEREIRA REIS - Juíza de Direito". Dado e passado o presente, nesta cidade de Santa Inês,
Estado do Maranhão, nesta Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de março de 2013. Esta conforme a original.
Kariny Pereira Reis
Juíza de Direito
Juíza de Direito
EDITAL DE SENTENÇA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1089/2005
DENOMINAÇÃO: ALIMENTOS
DATA DO AJUIZAMENTO: 07/11/2005
PARTE EXEQUENTE: Maria de Jesus da Silva Feitosa Filha
PARTE EXECUTADA: Suenes de Deus Ferreira Gomes
A Excelentíssima Senhora KARINY PEREIRA REIS, Juíza de Direito Titular da Terceira Vara da Comarca de Santa Inês, Estado
do Maranhão. M A N D A o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA cujo a conclusão é: “ Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem analisar o mérito, com fulcro no artigo
267, III, do CPC.” O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu
cargo, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 18 (dezoito) de Março de 2013. Eu,_______, Lisiane Veloso de
Oliveira Cardoso, Técnica Judiciária, que o fiz digitar.
KARINY PEREIRA REIS
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EDITAL DE SENTENÇA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2489/2011
DENOMINAÇÃO: ALIMENTOS
DATA DO AJUIZAMENTO: 13/12/2011
PARTE EXEQUENTE: Kenia Nascimento da Conceição
PARTE EXECUTADA: Francisco Eudes Batista de Oliveira
A Excelentíssima Senhora KARINY PEREIRA REIS, Juíza de Direito Titular da Terceira Vara da Comarca de Santa Inês, Estado
do Maranhão. M A N D A o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA cujo a conclusão é: “Ante o exposto, Julgo procedente o pedido para Condenar Francisco Eudes Batista de
Oliveira, no valor equivalente a 37% do salário mínimo, a fim de ajudar a prover suas despesas com alimentação, saúde,
vestuário, educação, lazer, dentre outros gastos, os quais têm sido supridos, até o momento, apenas pelo esforço da genitora.” O
que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 18 (dezoito) de Março de 2013. Eu,_______, Lisiane Veloso de Oliveira Cardoso, Técnica
Judiciária, que o fiz digitar.
KARINY PEREIRA REIS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara
EDITAL DE SENTENÇA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2836/2009
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
DATA DO AJUIZAMENTO: 09/12/2009
PARTE EXEQUENTE: Silmar Martins Chaves
PARTE EXECUTADA: Luís Valdivino Pinheiro Lobo
A Excelentíssima Senhora KARINY PEREIRA REIS, Juíza de Direito Titular da Terceira Vara da Comarca de Santa Inês, Estado
do Maranhão. M A N D A o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA cujo a conclusão é: “Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem analisar o mérito, com fulcro no artigo
267, III, do CPC.”O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu
cargo, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 18 (dezoito) de Março de 2013. Eu,_______, Lisiane Veloso de
Oliveira Cardoso, Técnica Judiciária, que o fiz digitar.
KARINY PEREIRA REIS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 759-98.2004.8.10.0056
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: LAURILENE DA SILVA LIMA
Finalidade: Publicação da sentença abaixo.
SENTENÇA
Através da presente e de ordem da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara, Dra. Kariny Pereira Reis, faço nesta data publicação da
seguinte sentença: “ (...) Pelo exposto, com base nos art. 109, IV do CPB, declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado em face
de LAURILENE DA SILVA LIMA, VULGO “ LAURA”, e consequentemente julgo extinta a punibilidade, conforme art. 107 do CP.
(...). Santa Inês, 27 de fevereiro de 2013. KARINY PEREIRA REIS- Juíza de Direito da 3ª Vara". Dado e passado o presente, nesta
cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, nesta Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de Março de 2013. Esta conforme a original.
Kariny Pereira Reis
Juíza de Direito
INTIMAÇÃO
Processo n.º 1257-68.2002.8.10.0056
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
INDICIADO: MANOEL PEREIRA FERNANDES
FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(º). Jurandir Garcia da Silva, para comparecer a este Juízo de Direito da 3ª Vara,
Comarca de Santa Inês/MA, na sala das audiências, Fórum Des. João Miranda Sobrinho. situado à Rua do Bambú s/n, Centro,
nesta cidade, no dia 11/12/2013, às 14:30 horas, ocasião em que será realizada audiência de Instrução e Julgamento.
INTIMAÇÃO
Intimação do(a) Advogado(a) Dr(º). Jurandir Garcia da Silva, para comparecer a este Juízo de Direito da 3ª Vara, Comarca de
Santa Inês/MA, na sala das audiências, Fórum Des. João Miranda Sobrinho. situado à Rua do Bambú s/n, Centro, nesta cidade, no
dia 11/12/2013, às 14:30 horas, ocasião que será realizada audiência de Instrução e Julgamento. Santa Inês, 28 de dezembro
de 2012. LARISSA RODRIGUES TUPINAMBÁ CASTRO - Juíza de Direito". Dado e passado o presente, nesta cidade de Santa
Inês, Estado do Maranhão, nesta Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de março de 2013. Esta conforme a original.
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INTIMAÇÃO
Processo n.º 2099-96.2012.8.10.0056
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
INDICIADO: JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA
FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(ª). JURANDIR GARCIA DA SILVA, para comparecer à audiencia de instrução e
julgamento designada para o dia 01/04/2013 às 14:30 horas, no Fórum local, Comarca de Santa Inês.
INTIMAÇÃO
Intimação do(a) Advogado(a) Dr(º). Jurandir Garcia da Silva, para comparecer a este Juízo de Direito da 3ª Vara, Comarca de
Santa Inês/MA, na sala das audiências, Fórum Des. João Miranda Sobrinho. situado à Rua do Bambú s/n, Centro, nesta cidade, no
dia 01/04/2013, às 14:30 horas, ocasião que será realizada audiência de Instrução e Julgamento. Santa Inês, 07 de março de
2013. KARINY PEREIRA REIS - Juíza de Direito". Dado e passado o presente, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão,
nesta Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de março de 2013. Esta conforme a original.
Kariny Pereira Reis
Juíza de Direito
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 83-34.1996.8.10.0056 (83/1996)
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
RÉU: FRANCISCO GALDINO BAIANO "CHIQUINHO"
FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(ª). IRANDY GARCIA DA SILVA, para apresentar as alegações preliminares da
defesa, no que diz respeito ao crime de homicídio, no prazo de 10 dias.
INTIMAÇÃO
Através da presente a MM Juíza de Direito da 3ª Vara, Dra. Kariny Pereira Reis, intima Vossa Senhoria, para apresentar as
alegações preliminares da defesa, no que diz respeito ao crime de homicídio, no prazo de 10 dias.. Santa Inês, 24 de agosto de
2011. KARINY PEREIRA REIS- Juíza de Direito". Dado e passado o presente, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão,
nesta Secretaria Judicial, 18 (dezoito) de março de 2013. Está conforme a original.
Kariny Pereira Reis
Juíza de Direito

Santa Luzia do Paruá
PROCESSO: 1083-29.2009.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
REQUERENTE: ALBERTINA BRÁS DA SILVA
ADVOGADO: Francisco Fernandes de Lima Filho - OAB/MA 7637-A
REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente por seu advogado, para se manifestar sobre a certidão de fls 87, cujo teor é o
seguinte: "CERTIFICO que, em cumprimento ao presente MANDADO DE CITAÇÃO, expedido por exte juízo, nos autos da Ação
nº. 1083-29.2009.8.10.0116, me dirigi ao endereço nele consignado e, sendo lá, DEIXEI DE CITAR a Sra. MARIA DA PAZ BRITO
DE BARROS por ter sido informanda pelo Sr. Jamilson Vieira, moprador daquela residência, de que naquele local não mora
ningué, com referido nome. O mesmo informou ainda que reside naquele endereço há aproximadamente dois anos, no entanto,
não conhece nas proximidades de sua casa nenhuma pessoa com tal nome. O referido é verdade e dou fé. Santa Luzia do
Paruá(MA, 27 de novembro de 2012. (ass.) Rosália Lages da Silva - Oficiala de Justiça". SEDE DO JUÍZO: Rua Duque de Caxias,
s/n, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA CEP: 65.272-000 - Fone (98) 3374-1204 - vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do
Paruá/MA, 18 de Março de 2013. Eu, Shirley Cristina de Araújo Syneide, Secretária Judicial Substituta, o fiz digitar, conferi, e
subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.
Shirley Cristina de Araújo Syneide
Secretária Judicial Substituta
PROCESSO: 891-91.2012.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
REQUERENTE: Marinilde de Juvencia de Oliveira
ADVOGADO: Dr Francisco Fernandes de Lima Filho, OAB/MA-7637-A
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente por seu advogado Dr. Francisco Fernandes de Lima Filho, OAB/MA-7637-A, para
no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação (CPC, art. 327), nos autos da ação em epígrafe. SEDE DO JUÍZO:
Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA CEP: 65.272-000 - Fone (98) 3374-1204 - vara1_slup@tjma.jus.br.
Santa Luzia do Paruá/MA, 18 de Março de 2013. Eu, Shirley Cristina de Araújo Syneide, Secretária Judicial Substituta, o fiz digitar,
conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.
Shirley Cristina de Araújo Syneide
Secretária Judicial Substituta
PROCESSO: 919-59.2012.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
REQUERENTE: E. C. V. representada por IVANIZ FLORÊNCIO CUNHA
ADVOGADO: Dr Francisco Fernandes de Lima Filho, OAB/MA-7637-A
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente por seu advogado Dr. Francisco Fernandes de Lima Filho, OAB/MA-7637-A, para
no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação (CPC, art. 327), nos autos da ação em epígrafe. SEDE DO JUÍZO:
Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA CEP: 65.272-000 - Fone (98) 3374-1204 - vara1_slup@tjma.jus.br.
Santa Luzia do Paruá/MA, 18 de Março de 2013. Eu, Shirley Cristina de Araújo Syneide, Secretária Judicial Substituta, o fiz digitar,
conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.
Shirley Cristina de Araújo Syneide
Secretária Judicial Substituta

Santa Quitéria
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A MM Juíza de Direito Titular da Comarca de Brejo/MA, Maria da Conceição Privado Rêgo, respondendo pela Comarca de Santa
Quitéria/MA, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos do processo nº. 19586.2011.8.10.0117 (Interdição e Curatela), no dia 14 de dezembro de 2011, foi proferida sentença decretando a interdição de
LIDIANE MORAES VIANA, brasileira, solteira, nascido(a) em 28/07/1983, filho(a) de ALCENOR ALVES VIANA e MARIA DAS
GRAÇAS MORAES VIANA, portador(a) do RG nº. 14739352000-0 SSP/MA, com a nomeação de curador(a) na pessoa de IVANA
LUCIA MORAES VIANA, brasileira, solteira, lavradeira, inscrito(a) no CPF sob o nº. 089.557.513-20 e RG nº. 2.984.619 SSP/PI.
Causa da interdição: a prevista no Art. 3º, II e Art. 1.767, I, do Código Civil. Limites da curatela: plena, pois declarado(a) o(a)
interdito(a) absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E para constar, o presente edital será
publicado por três vezes com intervalo de dez dias no órgão oficial e afixado no lugar de costume, na forma do Art. 1.184 do
Código de Processo Civil. Santa Quitéria do Maranhão, 11 de março de 2013.
Maria da Conceição Privado Rêgo
Juíza de Direito
Respondendo pela Comarca de Santa Quitéria/MA

Santa Rita
PROCESSO Nº 59-62.2006.8.10.0118
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
REQUERENTE: THAYANNA KAREN PIRES MUNIZ REP. POR MARIA NATIVIDADE PIRES MUNIZ
ADVOGADO: INOCÊNCIO FÉLIX DE SOUZA NETO
REQUERIDA: NAILTON JOSÉ VALADÃO
ADVOGADO: OTAVIO DOS ANJOS RIBEIRO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da requerente, Dr. INOCÊNCIO FÉLIX DE SOUZA NETO - OAB/MA Nº 5.406, com
endereço na Rua Genésio Rego, 235, Monte Castelo, São Luis/MA. PARA comparecerem neste Fórum, situado à Travessa do
Mercado Velho, s/nº, Centro, Casa da Justiça, Santa Rita, MA, no dia 15 de maio de 2013, às 10:45 horas, a fim de participar de
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de
Santa Rita, MA, 18 de fevereiro de 2013. Eu, ___ Clébio Jorge Dias Freitas, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo, por ordem da
MMª Juíza de Direito, de acordo com o art. 225, VII, do CPC.
Daniela da S.S. Jacinto
Secretária Judicial
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
PROCESSO: 744-59.2012.8.10.0118 (7452012)
REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA ROCHA
ADVOGADO: WALTER CASTRO E SILVA FILHO – OAB/MA 5396
FINALIDADE: Intimação da requerente RAIMUNDA PEREIRA ROCHA, através de seu advogado, WALTER CASTRO E SILVA
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FILHO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito sob o nº. 5396 OAB/MA, com escritório profissional localizado à Rua do Sol, Edifício
Colonial, Sala 413, 4º andar, Centro, São Luís, MA, PARA comparecer à audiência de justificação no dia 31 de Julho de 2013, às
10:30 horas, no Fórum local da Comarca de Santa Rita, MA, situado à Travessa do Mercado Velho, s/n, Centro, nessa cidade.
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Santa Rita, 18 de Março de 2013. Eu, Ricardo A. da C.
Campos, técnico judiciário, assinando de ordem da MM.ª Juíza de Direito Titular da Comarca, Dra. Karine Lopes de Castro, nos
termos de acordo com o art. 225, VII, do CPC.
Daniela de S. S. Jacinto
Secretária Judicial
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KARINE LOPES DE CASTRO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO N.º 9000289-38.2012.8.10.0118
AÇÃO: Declaratória
REQUERENTE(S): Joana da Conceição Silva e Silva
ADVOGADO(S): Walter Castro e Silva Filho OAB/MA 5396
REQUERIDO: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A .
FINALIDADE: Ciência da sentença de fls. 58, a seguir transcrita: SENTENÇA: "... Vistos em correição. Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA proposta por JOANA DA CONCEIÇÃO SILVA E SILVA em face do BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo suso mencionado. Compulsando os autos
processuais que vieram a mim conclusos, verifiquei que a parte requerida se encontra em processo de liquidação extrajudicial,
conforme documento juntado às fls. 43, motivo pelo qual a presente demanda não pode ser intentada enquanto durar a liquidação,
conforme preceitua o art. 18, "a", da Lei nº. 6.024/74. Ante ao exposto, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O
PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da impossibilidade jurídica do pedido. Revogo a Tutela
Antecipada deferida às fls. 18. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Faculto às partes desentranhar os
documentos que entenderem necessários, mediante certidão. Santa Rita/MA, 14 de março de 2013, Juíza Karine Lopes de Castro,
Titular desta Comarca.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KARINE LOPES DE CASTRO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO N.º 9000331-87.2012.8.10.0118
AÇÃO: Declaratória
REQUERENTE(S): Domingos Freitas
ADVOGADO(S): Walter Castro e Silva Filho OAB/MA 5396
REQUERIDO: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A .
FINALIDADE: Ciência da sentença de fls. 57, a seguir transcrita: SENTENÇA: "... Vistos em correição. Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA proposta por DOMINGOS FREITAS em face do BANCO CRUZEIRO DO
SUL S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo suso mencionado. Compulsando os autos processuais que
vieram a mim conclusos, verifiquei que a parte requerida se encontra em processo de liquidação extrajudicial, conforme documento
juntado às fls. 42, motivo pelo qual a presente demanda não pode ser intentada enquanto durar a liquidação, conforme preceitua o
art. 18, "a", da Lei nº. 6.024/74. Ante ao exposto, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da impossibilidade jurídica do pedido. Revogo a Tutela Antecipada
deferida às fls. 18. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Faculto às partes desentranhar os documentos
que entenderem necessários, mediante certidão. Santa Rita/MA, 14 de março de 2013, Juíza Karine Lopes de Castro, Titular desta
Comarca.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KARINE LOPES DE CASTRO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO N.º 9000332-72.2012.8.10.0118
AÇÃO: Declaratória
REQUERENTE(S): Domingos Freitas
ADVOGADO(S): Walter Castro e Silva Filho OAB/MA 5396
REQUERIDO: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A .
FINALIDADE: Ciência da sentença de fls. 51, a seguir transcrita: SENTENÇA: "... Vistos em correição. Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
proposta por DOMINGOS FREITAS em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos
do processo suso mencionado. Compulsando os autos processuais que vieram a mim conclusos, verifiquei que a parte requerida
se encontra em processo de liquidação extrajudicial, conforme documento juntado às fls. 36, motivo pelo qual a presente demanda
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não pode ser intentada enquanto durar a liquidação, conforme preceitua o art. 18, "a", da Lei nº. 6.024/74. Ante ao exposto, nos
termos do artigo 267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da
impossibilidade jurídica do pedido. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Faculto às partes
desentranhar os documentos que entenderem necessários, mediante certidão. Santa Rita/MA, 14 de março de 2013, Juíza Karine
Lopes de Castro, Titular desta Comarca.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KARINE LOPES DE CASTRO, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO N.º 9000334-42.2012.8.10.0118
AÇÃO: Declaratória
REQUERENTE(S): Domingos Freitas
ADVOGADO(S): Walter Castro e Silva Filho OAB/MA 5396
REQUERIDO: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A .
FINALIDADE: Ciência da sentença de fls. 52, a seguir transcrita: SENTENÇA: "... Vistos em correição. Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
proposta por DOMINGOS FREITAS em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos
do processo suso mencionado. Compulsando os autos processuais que vieram a mim conclusos, verifiquei que a parte requerida
se encontra em processo de liquidação extrajudicial, conforme documento juntado às fls. 37, motivo pelo qual a presente demanda
não pode ser intentada enquanto durar a liquidação, conforme preceitua o art. 18, "a", da Lei nº. 6.024/74. Ante ao exposto, nos
termos do artigo 267, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da
impossibilidade jurídica do pedido. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Faculto às partes
desentranhar os documentos que entenderem necessários, mediante certidão. Santa Rita/MA, 14 de março de 2013, Juíza Karine
Lopes de Castro, Titular desta Comarca.

Santo Antonio dos Lopes
Processo n° 9000012-53.2011.8.10.0119
Ação de Declaratória Inexistência Débito c/c Danos Materiais e Morais c/ Liminar
Requerente: Francisco das Chagas de Oliveira
Advogado: Francisco Henrique Junior – OAB/MA n° 3499
Requerido: Banco do Brasil S/A
Advogado: Paula Rodrigues da Silva – OAB/MA n° 9590-A e Stephany Brandão de Sousa – OAB/MA n° 9962
FINALIDADE: Intimação do Advogado da Parte Requerente do inteiro teor do DESPACHO, a seguir transcrito. “Intime-se o
Advogado do requerente, via DJe, para que tome conhecimento da petição de fl. 101”.
Santo Antônio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juíza de Direito titular da Comarca
Processo n° 9000021-15.2011.8.10.0119
Ação de Inexistência de Relação Jurídica, Resp. Civil, Tutela Antecipada
Requerente: Valdenira Rocha de Paiva
Advogado: Pedro Bezerra de Castro – OAB/MA n° 4852
Requerido: Abraão Otoch Brasília
Advogado: Raul Amaral Junior – OAB/CE n° 13371-A
FINALIDADE: Intimação da Parte Requerente por seu advogado do inteiro teor do DESPACHO, a seguir transcrito. “Ante a
certidão de fl. 69, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito”.
Santo Antônio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juíza de Direito titular da Comarca
Processo n° 9000135-51.2011.8.10.0119
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais c/ tutela Antecipada
Requerente: Maria Livramento de Sousa Alves
Advogado: Serraitt Micheline Bezerra Lima – OAB/MA n° 7599
Requerido: Banco Industrial do Brasil S/A
Advogado: Manuela Sarmento – OAB/BA n° 18454
FINALIDADE: Intimação da Parte autora por sua advogada do inteiro teor do DESPACHO, a seguir transcrito. “Dado o
caráter intrigente dos embargos opostos pelo requerido, intime-se a autora, por seu Advogado via DJe, para no prazo de 05(cinco)
dias, apresentar contrarrazões aos embargos de fls. 90/91”.
Santo Antônio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
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Juíza de Direito titular da Comarca
Processo n° 9000890-75.2011.8.10.0119
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/ Liminar
Requerente: Vanderlene de Cunha Sousa
Advogado: Pedro Bezerra de Castro – OAB/MA n° 4852
Requerido: Banco do Brasil S/A
Advogado: Paula Rodrigues da Silva – OAB/MA n° 9590-A
FINALIDADE: Intimação da Parte Requerente por seu advogado do inteiro teor do DESPACHO, a seguir transcrito. “1) Em
que posse os princípios da informalidade e da celeridade, este juízo não pode ouvidar os princípios da inercia e da transparência;
2) Alias, a execução e (ou) expedição de alvará judicial poderá ser formalizada mediante petição simples ou até certidão nos autos;
3) Sendo assim, intime-se o requerente, por o advogado da requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar sobre o
cumprimento de sentença (fls. 103/107)”.
Santo Antônio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juíza de Direito titular da Comarca
Processo nº 173-51.2013.8.10.0119 (1772013)
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: FETRAM-MA (Federação dos Trabalhadores e do Serviço Público Municipal do Estado do Maranhão)
Advogado: Diego Robert Santos Maranhão OAB/MA 10.438
Requerido: Município de Governador Archer
INTIMAÇÃO do advogado acima supramencionado, para tomar ciência da DECISÃO de fls. 38 e 39 a seguir transcrito: “Trata-se
de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela intentada por Fetram-MA – Federação dos Trabalhadores e do Serviço
Público Municipal do Estado do Maranhão em desfavor do Município de Governador Archer, todos já qualificados nos autos.
Alega o requerente que a parte requerida não vem recolhendo a contribuição sindical compulsória da classe dos agentes públicos
municipais dos anos de 2010 em diante e por conseqüência, não vem sendo feito o repasse do percentual a que tem direito.
Requer, em sede de antecipação de tutela, que este Juízo, determine o imediato recolhimento da contribuição sindical obrigatória
do ano de 2013 de todos os agentes municipais, bem como o repasse da mesma, no percentual de 15% (quinze por cento) à
Federação, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada.
No mérito, que seja confirmada a tutela requerida, a fim de condenar o requerido a proceder os recolhimentos de forma regular.
Condenação do requerido ao pagamento de juros de mora e correção monetária.
Ainda, que caso seja comprovado que não há na base territorial sindicato de classe, requer a condenação do requerido ao
pagamento da contribuição sindical obrigatória, no importe de 60% (sessenta por cento).
Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o que, de momento, interessa relatar. Decido.
À sua inicial, juntou o Requerente, certidão de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, Estatuto da Federação,
Relação da Diretoria da Federação e Instrução Normativa nº 01/2008.
Não há, no entanto, início de prova no sentido de comprovar o direito alegado, pois, não juntou documentos hábeis, para a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não cumprindo, portanto, com os seus requisitos autorizadores.
Quanto ao valor da causa informado, qual seja R$ 1.000,00 (hum mil reais), deve ser considerada a pretensão subjacente à
demanda, estabelecida de acordo com o montante do aproveitamento econômico pretendido pela ação, tendo em vista que o autor
requer cobrança de valores decorrentes de imposto sindical compulsório dos anos de 2010 em diante, tal valor não pode ser fixado
de forma aleatória, mas de acordo com os pedidos elencados na inicial, merecendo, portanto ser retificado, conforme preceitua o
art. 259, I, do CPC. Já decidiu a Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO
DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - ART. 259, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INDICAÇÃO DO VALOR
DA CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUAPROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
255, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO
PROVIDO. 1. O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício,
determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico
pretendido. Precedentes. (grifo nosso). 2. Na ação de usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido
sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa será de acordo com "a estimativa
oficial para lançamento do imposto" (art. 259, inciso VII, do Código de Processo Civil), todavia, excluindo-se as eventuais
benfeitorias posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a
comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo
Civil; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial
provido.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não merece prosperar, vez que a Federação autora não juntou prova de miserabilidade
que a impeça de arcar com as custas da demanda. Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇAO DE POBREZA. Na linha da
jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da
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justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de
divergência providos (EREsp nº 1.185.828/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2011).
Ante o exposto, INDEFIRO, de momento, a tutela de urgência requerida e os benefícios da justiça gratuita.
Intime-se a parte autora para que emende a inicial, com a finalidade de ajustar o valor da causa, após recolham-se as custas.
Intime-se. Cumpra-se.
Santo Antonio dos Lopes, 07 de março de 2013”.
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular
Comarca de Santo Antonio dos Lopes/MA
Processo nº 174-36.2013.8.10.0119 (1782013)
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: FETRAM-MA (Federação dos Trabalhadores e do Serviço Público Municipal do Estado do Maranhão)
Advogado: Jhonatas Mendes Silva OAB/MA 10.698
Requerido: Município de Santo Antonio dos Lopes
INTIMAÇÃO do advogado acima supramencionado, para tomar ciência da DECISÃO de fls. 40 e 41 a seguir transcrito: “Trata-se
de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela intentada por Fetram-MA – Federação dos Trabalhadores e do Serviço
Público Municipal do Estado do Maranhão em desfavor do Município de Santo Antônio dos Lopes, todos já qualificados nos
autos.
Alega o requerente que a parte requerida não vem recolhendo a contribuição sindical compulsória da classe dos agentes públicos
municipais dos anos de 2010 em diante e por conseqüência, não vem sendo feito o repasse do percentual a que tem direito.
Requer, em sede de antecipação de tutela, que este Juízo, determine o imediato recolhimento da contribuição sindical obrigatória
do ano de 2013 de todos os agentes municipais, bem como o repasse da mesma, no percentual de 15% (quinze por cento) à
Federação, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada.
No mérito, que seja confirmada a tutela requerida, a fim de condenar o requerido a proceder os recolhimentos de forma regular.
Condenação do requerido ao pagamento de juros de mora e correção monetária.
Ainda, que caso seja comprovado que não há na base territorial sindicato de classe, requer a condenação do requerido ao
pagamento da contribuição sindical obrigatória, no importe de 60% (sessenta por cento).
Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o que, de momento, interessa relatar. Decido.
À sua inicial, juntou o Requerente, certidão de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, Estatuto da Federação,
Relação da Diretoria da Federação e Instrução Normativa nº 01/2008.
Não há, no entanto, início de prova no sentido de comprovar o direito alegado, pois, não juntou documentos hábeis, para a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não cumprindo, portanto, com os seus requisitos autorizadores.
Quanto ao valor da causa informado, qual seja R$ 1.000,00 (hum mil reais), deve ser considerada a pretensão subjacente à
demanda, estabelecida de acordo com o montante do aproveitamento econômico pretendido pela ação, tendo em vista que o autor
requer cobrança de valores decorrentes de imposto sindical compulsório dos anos de 2010 em diante, tal valor não pode ser fixado
de forma aleatória, mas de acordo com os pedidos elencados na inicial, merecendo, portanto ser retificado, conforme preceitua o
art. 259, I, do CPC. Já decidiu a Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO
DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - ART. 259, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INDICAÇÃO DO VALOR
DA CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUAPROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
255, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO
PROVIDO. 1. O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício,
determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico
pretendido. Precedentes. (grifo nosso). 2. Na ação de usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido
sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa será de acordo com "a estimativa
oficial para lançamento do imposto" (art. 259, inciso VII, do Código de Processo Civil), todavia, excluindo-se as eventuais
benfeitorias posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a
comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo
Civil; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial
provido.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não merece prosperar, vez que a Federação autora não juntou prova de miserabilidade
que a impeça de arcar com as custas da demanda. Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇAO DE POBREZA. Na linha da
jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da
justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de
divergência providos (EREsp nº 1.185.828/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2011).
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Ante o exposto, INDEFIRO, de momento, a tutela de urgência requerida e os benefícios da justiça gratuita.
Intime-se a parte autora para que emende a inicial, com a finalidade de ajustar o valor da causa, após recolham-se as custas.
Intime-se. Cumpra-se.
Santo Antonio dos Lopes, 07 de março de 2013”.
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular
Comarca de Santo Antonio dos Lopes/MA
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CÍVEL
Processo nº 128-59.2011.8.10.0119
Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Requerente: Creusa Avelino da Silva Fernandes
Advogado: Serraitt Micheline Bezerra Lima- OAB/MA nº 7599; Irapoã Suzuki de Almeida Eloi- OAB/MA- nº 8853
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
Advogado: Yuri Brito Corrêa – OAB/MA nº 8166 e Expedita Suany Leite Silva Corrêa – OAB/MA nº 9032
O Doutor Carlos Eduardo Coelho de Sousa, Juiz de Direito da Comarca de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado s, para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja parte
dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
SENTENÇA: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela
antecipada movida por Creusa Avelino da Silva Fernandes contra o Banco Bonsucesso S/A. O patrono da parte requerente juntou
aos autos (fl. 84), pedido de desistência da ação proposta contra o requerido. Diante do exposto, homologo a desistência nos
termos do art. 158, parágrafo único do CPC. Destarte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267,
inciso VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Sem custas ex vi art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição. Santo Antonio dos Lopes, 28 de Fevereiro de 2012. ALESSANDRA LIMA SILVA. Juíza de Direito Titular.
Comarca de Santo Antonio dos Lopes.
Santo Antonio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular
Processo nº 419-59.2011.8.10.0119
Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Requerente: Almir Pereira Silva
Advogado: Serraitt Micheline Bezerra Lima- OAB/MA nº 7599; Irapoã Suzuki de Almeida Eloi- OAB/MA- nº 8853
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
Advogado: Yuri Brito Corrêa – OAB/MA nº 8166 e Expedita Suany Leite Silva Corrêa – OAB/MA nº 9032
O Doutor Carlos Eduardo Coelho de Sousa, Juiz de Direito da Comarca de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado s, para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja parte
dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
SENTENÇA:Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida por Almir Pereira Silva
contra o Banco Bonsucesso S/A. O patrono da parte requerente juntou aos autos (fl. 85), pedido de desistência da ação proposta
contra o requerido. Diante do exposto, homologo a desistência nos termos do art. 158, parágrafo único do CPC. Destarte julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Sem custas ex
vi art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Santo Antonio dos Lopes, 28 de
Fevereiro de 2012. ALESSANDRA LIMA SILVA. Juíza de Direito Titular. Comarca de Santo Antonio dos Lopes.
Santo Antonio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular
Processo nº 397-98.2011.8.10.0119
Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
Requerente: Edna Marques da Silva Costa
Advogado: Serraitt Micheline Bezerra Lima- OAB/MA nº 7599; Irapoã Suzuki de Almeida Eloi- OAB/MA- nº 8853
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
Advogado: Yuri Brito Corrêa – OAB/MA nº 8166 e Expedita Suany Leite Silva Corrêa – OAB/MA nº 9032
O Doutor Carlos Eduardo Coelho de Sousa, Juiz de Direito da Comarca de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado s, para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja parte
dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
SENTENÇA:Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela
antecipada movida por Maria Edna da Silva Costa contra o Banco Bonsucesso S/A. O patrono da parte requerente juntou aos
autos (fl. 84), pedido de desistência da ação proposta contra o requerido. Diante do exposto, homologo a desistência nos termos
do art. 158, parágrafo único do CPC. Destarte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso
VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Sem custas ex vi art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 919 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
na distribuição. Santo Antonio dos Lopes, 28 de Fevereiro de 2012. ALESSANDRA LIMA SILVA. Juíza de Direito Titular. Comarca
de Santo Antonio dos Lopes.
Santo Antonio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CÍVEL
Processo nº 118-78.2012.8.10.0119
Ação de Restituição de Quotas pagas em Consórcio c/c Indenização de Danos Morais
Requerente: Lucas da Silva Lima
Advogada: Raquel Furtado de Almeida – OAB/MA 7062
Requerido: Eletromil
O Doutor Carlos Eduardo Coelho de Sousa, Juiz de Direito da Comarca de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado s, para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja parte
dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
SENTENÇA: Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais proposta por Lucas da Silva Lima em face de
Compra Premiada Eletromil, ambos qualificados.Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.Determinou-se a
intimação da autora (fl.21) para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar novo endereço do requerido, sob pena de extinção da
presente ação.Certidão de fl. 23 informa que o requerente está atualmente em lugar incerto e não sabido. Considerando a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, Julgo Extinto o Processo sem
Resolução de Mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitado em julgado, com as
cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo.Publique-se. Registrem-se e
intimem-se. Santo Antonio dos Lopes MA, 31 de outubro de 2012. CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA. Juiz de Direito
Titular. Comarca de Santo Antonio dos Lopes.
Santo Antonio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular da Comarca de Santo Antonio dos Lopes
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CÍVEL
Processo nº 971-17.2010.8.10.0119
Ação de Cobrança de Verbas Salariais Com Pedido de Tutela
Requerente: Antonio Nonato Alves Paixão
Advogado: Francisco Mendes e Sousa - OAB/MA- nº 5970 e Débora Macedo de Carvalho – OAB/MA nº 9961-A
Requerido: Município de Governador Archer/MA
Advogado: Alísio Alencar da Silva – OAB/MA 3499
O Doutor Carlos Eduardo Coelho de Sousa, Juiz de Direito da Comarca de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, intima
o(s) advogado(s) acima especificado(s), para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja parte
dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO
SENTENÇA: Considerando que o requerente, mesmo devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência, extingo o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Publicada em audiência, intimadas as partes. Após o
trânsito em julgado, arquive-se.(...) Santo Antonio dos Lopes, 26 de maio de 2011. THALES RIBEIRO DE ANDRADE. Juiz de
Direito, respondendo. Comarca de Santo Antonio dos Lopes.
Santo Antonio dos Lopes, 18 de março de 2013
Carlos Eduardo Coelho de Sousa
Juiz de Direito Titular

São Bento
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo N.: 632-55.2010.8.10.0120
Classe: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Acusado: CARLOS EXPEDITO COSTA
Incidência Penal: Art. 129, § 9º do CP.
O Doutor SIDNEY CARDOSO RAMOS, Juiz de Direito da Comarca de São Bento, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER tantos quantos o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Secretaria
Judicial, nos autos da Ação Penal acima epigrafada, proposta por MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL contra CARLOS EXPEDITO
COSTA:
CITAÇÃO: CARLOS EXPEDITO COSTA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de São Bento/MA, filho de Nair Costa e de Antônio
Carlos Ribeiro Costa, almente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta por escrito à acusação, nos autos da Ação Penal acima
apigrafada.
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SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Arnaldo Miguel Campos, Rua Antonio Manoel Padilha, s/n, Mutirão, São Bento MA.
Expedido: Nesta cidade de São Bento, Estado do Maranhão, aos 18 de março de 2013. Eu, _____________Antônio Francisco
Leite de Campos, Secretário Judicial, digitei e assino.
Juiz SIDNEY CARDOSO CAMOS
Titular da Comarca de São Bento
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 185-04.2009.8.10.0120
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança
Requerente: ROSINETE MAGALHAES
Requerido: PREFEITO DE PALMEIRANDIA - ANTONIO ELIBERTO BARROS MENDES
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr.(a) JORGETANS DAMASCENO, OAB 5880, advogado(a) do(a) requerente acima mencionado. FINALIDADE: Intimá-lo(a) para
no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que julgar de direito, sob pena de arquivamento dos autos. São Bento (MA), 18 de março
de 2013. Antonio Francisco Leite de Campos, Secretário Judicial.
Juiz SIDNEY CARDOSO RAMOS
Titular da Comarca de São Bento.
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5222012 JE
Ação: REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA)
Autor(a): JOSEFA MENDES
Advogado(a): FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM OAB/MA 8693
Requerido(a): MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CREDITO FIN. E INVEST.
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
INTIMAÇÃO DE: Dr.(a) FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM OAB/MG 8693
FINALIDADE: Para comparecer em Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento designada para quarta-feira, 22 de maio de
2013, às 10:20 horas.
São Bento, 18 de março de 2013.
Juiz SIDNEY CARDOSO RAMOS
Titular da Comarca de São Bento
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 973-18.2009.8.10.0120
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA
Autor(a): SÃO SEIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Acusado: FILOMENA RIBEIRO BARROS E SEBASTIAO PRADO COSTA
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr.(a) JOSE ROBERTO GONÇALVES REIS, OAB/MA 6.654, advogado(a) do(a) acusado(a) acima mencionado.
FINALIDADE: Intimá-lo(a) para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca nos autos acima epigrafado,
conforme se vê adiante:
DISPOSITIVO DA DECISÃO: " (...) Tendo em vista o longo prazo decorrido desde a impetração do presente writ, resta
descaracterizada a urgência que fundamenta o pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, vistas
ao Órgão Ministerial para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias".
São Bento (MA), 18 de março de 2013. Antonio Francisco Leite de Campos, Secretário Judicial.
Juiz SIDNEY CARDOSO RAMOS
Titular da Comarca de São Bento

São João dos Patos
PROCESO Nº.: 6940920128100126
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: MONICA CRISTINA MIRANDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: EDMUNDO G. AYRES DOS SANTOS - OAB/PI nº. 2987
RÉU: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
DECISÃO DE FLS. 76: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo(a) impetrante ante a sentença de fls. 54 a 56. Recebo a
apelação, apenas no efeito devolutivo (STJ, RMS nº 8.320-SP, Rel. Min. Peçanha Martins; Resp nº 1020415/SP. Min Luix Fux 1ª
Turma. Dje 06/10/2009; TJDF, AGI 2009002004841-50004841-57.2009.807.0000. 6ª Turma Cível Des. Jair Soares). Remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já que sequer houve a notificação da autoridade coatora.
Intime(m)-se. Autorizo o(a) secretario(a) judicial a assinar "de ordem" os mandados necessários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 921 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013
São João dos Patos (MA), 18 de março de 2013
Rommel Cruz Viégas
Juiz de Direito da Comarca de São João dos Patos.
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PROCESO Nº.: 6959120128100126
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: HODEILTON LEITE ROCHA
ADVOGADO: EDMUNDO G. AYRES DOS SANTOS - OAB/PI nº. 2987
RÉU: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
DECISÃO DE FLS. 76: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo(a) impetrante ante a sentença de fls. 53 a 55. Recebo a
apelação, apenas no efeito devolutivo (STJ, RMS nº 8.320-SP, Rel. Min. Peçanha Martins; Resp nº 1020415/SP. Min Luix Fux 1ª
Turma. Dje 06/10/2009; TJDF, AGI 2009002004841-50004841-57.2009.807.0000. 6ª Turma Cível Des. Jair Soares). Remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já que sequer houve a notificação da autoridade coatora.
Intime(m)-se. Autorizo o(a) secretario(a) judicial a assinar "de ordem" os mandados necessários.
São João dos Patos (MA), 18 de março de 2013
Rommel Cruz Viégas
Juiz de Direito da Comarca de São João dos Patos

São José de Ribamar
Segunda Vara de São José de Ribamar
Processo nº 0000674-28.2012.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE CARNEIRO LEITE
Advogados: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147 )
Réus: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Finalidade: Intimação do Dr. DIOGO DUAILIBE FURTADO, OAB/MA 9147 para se manifestatar sobre a contestação
apresentada, conforme ato ordinatório a seguir transcrito:
Em conformidade com as diretrizes instituídas pelo Manual das Secretarias Judiciais e, com fundamento legal no art. 162, § 4º do
CPC c.c o Provimento n.º 001/2007 da CGJ/MA, pratiquei o seguinte ato ordinatório:==> Intime-se o(a) advogado(a) do(a) autor(a),
para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a contestação e documento(s) apresentado(s) às fls.51/89. São José de
Ribamar, 18/03/2013. Marco Aurélio Martins Carioca Técnico Judiciário Resp: 137802
Processo nº 0007364-10.2011.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MANASSYLENE BATISTA SA DA SILVA LEITE
Advogados: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147 )
Réus: BANCO FINASA S/A
FINALIDADE: intimação do advogado do autor supracitado do ato ordinatório a seguir transcrito:
ATO ORDINATÓRIO Em conformidade com as diretrizes instituídas pelo Manual das Secretarias Judiciais e, com fundamento
legal no art. 162, § 4º do CPC c.c o Provimento n.º 001/2007 da CGJ/MA, pratiquei o seguinte ato ordinatório:==> Intime-se o(a)
advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a contestação e documento(s) apresentado(s) às
fls.66/115. São José de Ribamar, 18/03/2013.Marco Aurélio Martins Carioca Técnico Judiciário Resp: 137802
Processo nº 0008479-66.2011.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL
Autor: DIRANES OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
Réus: ANDRÉ NUNES SANTOS
Processo n° 8479/2011Inquérito PolicialD E C I S Ã OTrata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria, com a finalidade
de investigar a eventual prática de crime insculpido no artigo 129, § 9º c/c artigo 7º, incisos II e III, da Lei 11.340/2006,
supostamente praticado por Diranes Oliveira da Conceição, já qualificado nos autos.Concluído o inquérito policial os autos foram
encaminhados ao Ministério Público, o qual se manifestou pelo seu arquivamento em virtude da vítima ter se manifestado
expressamente seu desejo de não dar continuidade ao processo.Autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decido.A Lei
11.340/2006, em seu artigo 16, dispõe que "nas ações penais públicas condicionadas a representação da ofendida de que trata
esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o Juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia."No presente caso, inobstante o membro do Parquet não tenha oferecido denúncia e, portanto,
não houve início de ação penal, entendo não ser necessário designar audiência para o fim descrito no artigo supracitado, uma vez
que a vítima expressamente disse já ter entrado em acordo com o indiciado e que não deseja mais dar continuidade ao processo.
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Entendo que não há qualquer incompatibilidade em se reconhecer a constitucionalidade do artigo 41, da Lei 11.340/2006 e a
possibilidade de se autorizar a vítima de crime de violência doméstica a renunciar à representação em casos de lesões corporais
leves, com apoio no artigo 88, da Lei 9.099/95. Esse posicionamento é o único consentâneo com a razoabilidade e a melhor forma
de se concretizar a finalidade da Lei 11.340/2006.Diante do exposto, determino o arquivamento do presente inquérito policial a teor
dos artigos 18, do Código de Processo Penal, devendo ser observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimese.São José de Ribamar, 29 de novembro de 2012.Vanessa Ferreira Pereira LopesTitular da Comarca de BuritiRespondendo Portaria nº 33822012 - CGJ Resp: 101991
Processo nº 0001674-39.2007.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MANOEL ANTONIO XAVIER
Advogados: Manoel Antônio Xavier, OAB/MA 4444, Antônio José Garcia Pinheiro, OAB/MA 5511, Dimas Salustiano da
Silva, OAB/MA 3830, Michaela dos Santos Reis, OAB/MA 6774, Carlos Januário Vargas de Souza, OAB/MA 7670
Réus: ANTONIO JOSÉ GARCIA PINHEIRO e EVILA MENDES PINHEIRO
Advogado(s):
DESPACHO:
Intimem-se os Réus, via Advogado, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a devolução da
correspondência à fl. 126, sob pena de arquivamento.São José de Ribamar, 14 de janeiro de 2013. Frederico Feitosa de
OliveiraJuiz de Direito Resp: 102315
Processo nº 1737-88.2012.8.10.0058
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: JOSENILDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA
Réu: AMELIO MARIANO NASCIMENTO SOUZA
Advogado(a)(s) do(a)(s) Autor: Rubem Ferreira de Castro - OAB/MA nº 5.474
Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da contestação interposta nos autos
em epígrafe. Expedi o presente nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, em 18 de Março de 2013.
Jairo Amaral Monteiro
Técnico Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 2041-92.2009.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: KELIANE DOS SANTOS LINDOSO
Advogado (autor): ARMSTRONG TAVARES DE LINDBERG ( OAB 8630 )
Réus: RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
MULTISETORIAL
Advogados (réu): RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936 ); MARIA DAS NEVES RIBEIRO SOUSA (OAB 10.170),
CLAUDILENE DA COSTA HAAS (OAB 9.859); TALYTA COELHO RIBEIRO (OAB 11.857)
Intimação dos advogados da parte autora, para, no prazo legal, se manifestar sobre o recurso de apelação apresentado. São José
de Ribamar, 18 de março de 2013.
Alessandra Ferreira da Silva
Técnica Judiciária/2ª Vara
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, Drª Ticiany Gedeon Maciel Palácio
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 2252-31.2009.8.10.0058
Ação: Procedimento Ordinário (Cobrança)
Requerente: L. T. DAMASCENO COMÉRCIO - CICLEPEÇAS
Advogada: Sônia Maria Teixeira Godois (OAB/MA nº 2.828)
Requerido(s): SEKRON SERVIÇOS LTDA, EMPRESA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES
Advogado: Francisco Carlos Ferreira (OAB/MA nº 4.134) e Maria Roseli de Freitas Barros Ferreira (OAB/MA nº 3.552)
Intimação das partes requerente e requerida, através de seus advogados, do inteiro teor do seguinte Despacho: “Corrijam-se as
informações processuais no sistema Themis, fazendo constar a identificação integral de todas as partes e de seus advogados,
alterando, ainda o assunto para adequá-lo ao pedido formulado. Designo para o dia 15/04/2013, às 09h00min, na sala de
audiências deste Fórum, a audiência preliminar de que trata o artigo 331 do CPC. Intimem-se as partes, por seus advogados,
via DJE. Cumpra-se. São José de Ribamar/MA, 29 de novembro de 2012. Juíza MARCELA SANTANA LOBO, titular da Comarca
de Cedral, respondendo conforme Portaria nº 33822012 – CGJ”.
Carlos César Soeiro Barros
Técnico Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Ticiany Gedeon Maciel Palácio, titular da 2ª Vara da Comarca de São José de
Ribamar, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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Processo nº 2671-80.2011.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ABDAO ALVES DA ROCHA
Advogado (autor): ISAAC RIBEIRO SILVA ( OAB 9232 ); LUIS CARLOS OLIVEIRA MOREIRA (OAB/MA 9585)
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogados (réu): RÉGIS GODIM PEIXOTO (OAB/MA 5973); JHONATHAN DIAS DE BRITO (OAB/MA 7.235); FÁBIO ELIAS
DE MEDEIROS MOUCHREK (OAB/MA 5977);
Intimação dos advogados da parte ré, para, no prazo legal, se manifestar sobre o recurso de apelação cível apresentado. São José
de Ribamar, 18 de março de 2013.
Alessandra Ferreira da Silva
Técnica Judiciária/2ª Vara
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, Drª Ticiany Gedeon Maciel Palácio
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 272-49.2009.8.10.0058
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: CORNÉLIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
Advogado: Defensoria Pública Estadual
Requerido(s): ANAZILDE DINIZ CARNEIRO, GERUZA, MARNHÃO, BENILMA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
Advogado(s): Domingos José Wolf Santos (OAB/MA nº 4.184) e Márcio Endles Lima Vale (OAB/MA nº 6.430)
INTIMAÇÃO dos advogados acima citados, da parte requerida, para comparecerem na audiência preliminar, designada para o dia
15 de Abril de 2013, às 09:30 horas, no Fórum local, na 2ª Vara. São José de Ribamar, em 18 de março de 2013.
Carlos César Soeiro Barros
Técnico Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Ticiany Gedeon Maciel Palácio, titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
PROCESSO Nº. 3406-79.2012.8.10.0058
AÇÃO:Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
PARTE AUTORA: ANTONIO MAURICIO MENDES GARCIA
PARTE(S) RÉ(S): NATANIEL DA SILVA PAZ
ADVOGADO DO RÉU: Dr.José dos Santos Ferreira Sobrinho - OAB nº8085
Tipificação penal: art. 157, § 2º, I, na forma tentada, c/c art. 340, ambos do CP.
INTIMAR Advogado da parte ré para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença, prolatada neste Juízo nos autos em epígrafe:
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO PENAL promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de NATANIEL DA SILVA PAZ,
qualificado e indiciado em Inquérito Policial, ao qual se atribui o crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, c/c art. 14, II (roubo
majorado pelo emprego de arma na forma tentada) e art. 340 (comunicação falsa de crime), ambos do Código Penal.
Em síntese, consta que, por volta das 21h do dia 05/07/2012, no Parque Vitória, neste Município de S.J. de Ribamar, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de uma de fogo revólver calibre 38 , o acusado tentou subtrair o celular da vítima
ANTÔNIO MAURÍCIO MENDES GARCIA; que, o referido ilícito não se consumou em virtude de firme reação da vítima, que
conseguiu desarmar o acusado; que este, ante o fracasso do empreendimento, fugiu, deixando, porém, no local, a mencionada
arma e a motocicleta em que se encontrava; que, logo depois da frustrada ação, o acusado estabeleceu contato telefônico com a
polícia militar, alegando, falsamente, ter sido, ela, a vítima de assalto; que, portanto, provadas autoria e materialidade para ambos
os crimes, postulou o recebimento da denúncia e o processamento do feito até ulterior condenação do acusado.
Com a denúncia, vieram os autos do Inquérito Policial, que, entre outros, apresenta os seguintes documentos: auto de prisão em
flagrante (fls. 02 a 08); auto de apresentação e apreensão (fl. 10); termo de entrega (fl. 34); relatório (fls. 41 a 45).
Às fls. 78 a 81, laudo de exame em arma de fogo e munições.
Às fls. 53/54, decisão de recebimento da denúncia.
Citado (fls. 55 a 57), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 64 a 69), na qual reconhece ter sido autor do crime de roubo
simples apenas, na forma tentada e impelido por motivo de relevante valor social ou moral.
Às fls. 94/95, termo de audiência. No referido ato processual, foram colhidos os depoimentos da vítima e de duas testemunhas
arroladas pela acusação, sendo, após isso, interrogado o acusado (Cf. DVD de fl. 96).
Em alegações finais (fls. 101 a 111), o Ministério Público, considerando provadas materialidade e autoria delitivas, reiterou pedido
condenatório formulado na inicial acusatória.
A defesa, por seu turno, em alegações finais de fls. 114 a 118, em suma, reiterou o pedido constante na resposta à acusação, ou
seja, desclassificação da conduta para a de roubo simples, na forma tentada, com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
a, do CPP. Depois, às fls. 130 a 137, em atendimento a determinação judicial (fl. 120), complementou suas alegações finais,
requerendo a absolvição pelo crime de comunicação falsa de crime, ou, alternativamente, condenação pela forma tentada.
É o Relatório. Fundamento e decido.
Trata-se de imputação ao acusado do delito disposto no art. 157, § 2º, I, em concurso material com o previsto no art. 340, ambos
do Código Penal, respectivamente roubo qualificado pelo uso de arma e comunicação falsa de crime.
Para que se chegue ao esclarecimento da espécie, necessário é que se submeta a percuciente análise o material fático-probatório
coligido para que se possa saber se se configuram ou não a materialidade e autoria delitivas, além da circunstância qualificadora
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atribuída e/ou atenuantes e agravantes.
Assim, passo a verificar estes aspectos.
Os delitos que se atribuem ao acusado estão elencados no Código Penal:
"Roubo
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
Pena reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
...
§ 2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
I se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma;
..............."
"Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
Art. 340 Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter
verificado:
Pena detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa".
É de observar-se, de início, que, para que se configure o delito de roubo é necessário que alguém subtraia coisa alheia móvel,
para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência. Assim, consuma-se o delito de roubo quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da
vítima. Quando, porém, não obstante a referida ação, o pretendido bem móvel não chega a sair da esfera de disponibilidade da
vítima, tem-se o crime de roubo em sua forma tentada.
Ademais, se o agente que pratica (ou tenta praticar) o delito de roubo o faz com emprego de arma, tem-se a configuração do
denominado roubo circunstanciado ou majorado (CP, art. 157, § 2º, I).
Da análise do acervo probatório, observa-se que uma das condutas atribuídas ao acusado se subsume ao tipo penal acima,
porém, em sua forma tentada, conforme bem reconheceu o órgão acusatório. Com efeito, na espécie, houve efetiva tentativa de
subtração de coisa alheia móvel (celular), pertencente à vítima ANTÔNIO MAURÍCIO MENDES GARCIA.
Na ação foi utilizada grave ameaça exercida com o emprego de arma (de fogo), conforme comprovam o laudo de exame pericial
em arma de fogo e cartuchos (fls. 78 a 81) e os depoimentos declinados e constantes dos autos. A vítima ANTÔNIO MAURÍCIO
MENDES GARCIA, p. ex., quando prestou declaração em juízo, asseverou, nestes termos:
"...eu tava sentado na porta de casa...ele chegou com a arma apontada pra mim...disse: só quero o celular...eu entreguei o
celular...ele afastou a arma de minha pontaria...aí eu chutei...quando a arma caiu eu comecei a bater nele...ele jogou a moto sobre
mim e saiu correndo com o capacete na mão...ai jogou o capacete lá na frente...e saiu...a moto ficou caída lá...aí eu liguei prá
polícia...ficou tudo lá...a moto, sandália, capacete, a arma, ficou tudo lá...ele já chegou apontando a arma prá mim...sou vigilante,
fiz curso de defesa pessoal...". (grifei).
O depoimento prestado pela testemunha arrolada pela acusação CARLOS ROBERTO ROCHA MELO, um dos policiais militares
que participou da diligência de que resultou a prisão do aqui acusado, corrobora o que fora dito acima. Com efeito, interpelado em
juízo, disse, nestes termos:
"...tomei conhecimento...desloquei a viatura...peguei a moto, a arma...agente entrou no Parque Vitória...liguei a luz interna da
viatura...chamei a vítima...a vítima olhou e identificou ele...como assaltante...como a pessoa que havia feito o assalto...fui pro
plantão do Cohatrac...". (grifei).
Outra testemunha arrolada pela acusação JONATHAN DA SILVA PAZ, que é irmão do acusado, quando interpelado em juízo,
declarou, nestes termos:
"...ele falou que tinha sido assaltado...aí eu fui buscar ele...ligamos pra polícia...o policial disse que ele tinha cometido o assalto...".
O próprio acusado, quando interrogado em juízo, não obstante ter negado o emprego de arma de fogo no aludido evento,
confessou, nestes termos:
"...eu fui roubar ele...minha filha estava doente...eu táva aperriado...mas em momento algum eu tinha arma...não tinha arma
nenhuma...eu estava sozinho...olhei ele e decidi tomar o celular dele...eu achei que com aquele celular eu poderia vender e
comprar remédio para minha filha...foi a primeira vez...eu liguei pra polícia e disse que ele tinha me roubado...eu me arrependi...".
(grifei).
Como se depreende da leitura dos depoimentos acima transcritos e dos demais elementos de convicção constantes dos autos,
presentes se encontram a materialidade e autoria delitivas, amoldando-se a espécie ao tipo penal do roubo, roubo majorado, na
modalidade tentada.
A tese defensiva de que não houve o emprego de arma, verdadeiramente não possui lastro. A um lanço, porque os depoimentos
declinados são seguros em afirmar o emprego de arma de fogo pelo acusado no aludido evento delitivo. A dois, porque em seu
relatório enviado a este juízo (fls. 41 a 45), a autoridade policial corrigiu a numeração atribuída inicial e erroneamente à apreendida
arma de fogo (fl. 10). A três, porque, dadas as circunstâncias que cingiram a hipótese, não seria razoável supor que a vítima ou
mesmos os agentes policiais tenham "plantado" referida arma na cena do crime.
Materialidade e autoria, portanto, incontestes nesse particular.
No mesmo sentido trilha a acusação de crime de comunicação falsa de crime Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado...(CP, art. 340), também imputado ao acusado.
Nesse sentido, é de observar-se, de início, que para a configuração desse ilícito necessário é que o agente provoque autoridade
(aquela encarregada da persecução penal em sentido amplo) comunicando-lhe falsamente a existência de crime, impelindo-a a
agir sem motivo idôneo, perdendo tempo e comprometendo a administração da justiça, vez que deixa de atuar em casos
verdadeiramente importantes. Frise-se, ainda, que a consumação se dá não com a mera provocação, mas com a efetiva prática de
atos no sentido de apuração do cometimento do crime que é falsamente comunicado pelo agente. (Cf. Código Penal Comentado
de Rogério Greco).
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No caso específico dos autos, conforme comprovado e já ressaltado, após o fracassado empreendimento criminoso, o acusado
iludiu agentes policiais, dizendo ter sido, ele, a vítima do aludido crime, versão, porém, prontamente desmascarada, conforme já se
demonstrou, inclusive com a confissão declinada pelo próprio acusado. O crime se consumou, visto que, devido à falsa
comunicação, uma viatura policial fora mobilizada no desiderato de apuração do caso, inclusive com deslocamento até o Município
de Raposa, para onde havia fugido o acusado.
Materialidade e autoria também incontestes neste particular.
DIANTE DO EXPOSTO, com esteio nas provas carreadas aos autos e fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva exposta na denúncia para CONDENAR o acusado NATANIEL DA SILVA PAZ, já devidamente qualificado nos autos, pela
prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma), e do tipificado no art. 340, também do
Código Penal (comunicação falsa de crime ou contravenção), na forma do art. 69, caput, do CP.
Em prosseguimento, passo à dosagem da pena-base, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Desse
modo:
1. CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA).
a culpabilidade é normal para o tipo penal vertente;
não há maus antecedentes;
não há elementos que demonstrem cabalmente a conduta social do acusado, observando-se, ainda, que o direito penal moderno é
direito penal do fato e não do autor;
não houve exame psicológico, de modo que não se pode avaliar a personalidade do acusado;
os motivos que levaram ao cometimento do crime consubstanciam-se no querer beneficiar-se à custa de prejuízo alheio, sendo,
também, normal à espécie;
as circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, visto ter agido à noite e aproveitando-se de distração da vítima;
as conseqüências do crime não foram demasiadamente maléficas a ponto de ser considerada negativamente;
a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e trinta (30)
dias-multa.
Incide ao presente caso a atenuante prevista no art. 65, III, "d" (confissão), não havendo, por outro lado, qualquer circunstância
agravante, motivo pelo qual, diminuo a pena em oito (08) meses de reclusão e seis (06) dias-multa.
Assim, em segunda fase, fixo a pena em quatro (04) anos de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa.
Incide também à hipótese a causa de diminuição prevista no § único do art. 14 do CP (tentativa), razão pela qual, dado o grau do
caminho do crime percorrido, aplico a diminuição no mínimo legal, ou seja, em 1/3. No entanto, como já se ressaltou, incide ao
caso em questão a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP (roubo com emprego de arma), pelo que, do mesmo
modo, aumento a pena também em 1/3.
Em face disso, em terceira fase, mantenho a pena em quatro (04) anos de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa, tornando-a
definitiva.
2. CRIME DESCRITO NO ART. 340, DO CP (COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO).
a culpabilidade é normal à espécie penal vertente;
não há maus antecedentes;
não há elementos que demonstrem cabalmente a conduta social do acusado, observando-se, ainda, que o direito penal moderno é
direito penal do fato e não do autor;
não houve exame psicológico, de modo que não se pode avaliar a personalidade do acusado;
os motivos que levaram ao cometimento do crime consubstanciam-se no querer se desvencilhar de eventual responsabilidade pela
prática do outro crime, o que pesa em desfavor do acusado;
as circunstâncias do crime, não obstante negativas, não podem ser consideradas, sob pena de bis in idem;
as conseqüências do crime não foram demasiadamente maléficas a ponto de ser considerada negativamente;
a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
Em razão disso, por considerar suficiente à reprovação do fato, fixo a pena-base em trinta (30) dias-multa.
Incide ao caso a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"), não incidindo qualquer circunstância agravante, motivo
pelo qual reduzo a pena em cinco (06) dias multa.
Assim, em segunda fase, fixo a pena em vinte e quatro (24) dias-multa.
Não incide causa de diminuição ou mesmo de aumento.
Com fulcro nesses elementos, em terceira fase, mantenho a pena em vinte e quatro (24) dias-multa, tornando-a definitiva.
Como se ressaltou, os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69, caput), o que impõe sejam aplicadas
cumulativamente as penas. Assim, somando-se as penas, fica o acusado NATANIEL DA SILVA PAZ condenado, em definitivo, a
pena de quatro (04) anos de reclusão e pagamento de quarenta e oito (48) dias-multa.
A pena será inicialmente cumprida em regime semiaberto em estabelecimento penitenciário adequado, nos termos do art. 33, § 3º,
do Código Penal.
O dia-multa será calculado na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, atendendo à situação
econômica do acusado, devendo ser recolhida nos termos previstos no art. 50 do Código Penal, sob pena de, por inadimplemento,
ser considerada dívida de valor.
Como se pode observar, a hipótese não se adapta ao disposto no art. 44, do CP, assim como ao do art. 77, do mesmo Diploma
legal.
Por ainda ser necessário à garantia da ordem pública, deve o acusado aguarda o trânsito em julgado desta decisão na condição
em que se encontra, ou seja, preso preventivamente.
Custas com o acusado.
Transitada em julgado a decisão, tomem-se as seguintes providências:
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a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
b) suspendo, ainda, os direitos políticos do acusado, com fulcro no artigo 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os
efeitos desta condenação, devendo ser procedidas às comunicações de praxe à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral;
c) proceda a Secretaria Judicial a expedição da guia para a execução das penas aplicadas, acompanhada da denúncia, sentença,
decisões de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis, abrindo-se, assim, a
execução penal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e distribuição.
São José de Ribamar, 07 de março de 2013.
Ticiany Gedeon Maciel Palácio
Juíza Titular da 2ª Vara Judicial da Comarca de São José de Ribamar
Processo nº 4137-75.2012.8.10.0058
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse
Autor: JOSE RAIMUNDO ARAUJO PEREIRA
Réu: NONATO SOUSA ALVES
Advogado(a)(s) do(a)(s) Autor: Luciandro Cunha Rodrigues - OAB/MA nº 8262
Intimação do advogado da parte autora para comparecer à sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca, no dia 23/04/2013 às
14:00, a fim de participar de audiência de Justificação, nos autos em epígrafe. Expedi o presente nesta cidade e Comarca de São
José de Ribamar, em 18 de Março de 2013.
Jairo Amaral Monteiro
Técnico Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo Nº 4506-69.2012.8.10.0058
Ação: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
acusado: Thiago Augusto de Sousa Nascimento
Advogado: Dr. Eduardo Pereira de Brito OAB/MA 11219
Finalidade: intimação do advogados da parte para comparecer à audiência de instrução marcada para o dia 02/04/2013 às 15: 00
horas , na sala de audiências da 2ª Vara da Comarca de São José de Ribamar. São José de Ribamar, 18 de março de 2013.
Barbara Maria Melo Costa
Auxiliar Judiciária da 2ª Vara
Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
PROCESSO Nº. 4950-05.2012.8.10.0058
AÇÃO:Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANTONIO DA SILVA MARTINS FILHO
PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
Advogado do(a)Requerente: Dr. NEIF LOUREIRO MATHIAS–OAB/MA nº10.897
INTIMAR: Advogados da parte Requerente e da parte Requerida a comparecerem dia 21/05/2013 às 9h30min, no Fórum local, na
sala de audiência da 2ª Vara desta Comarca de São José de Ribamar, a fim de participar da audiência preliminar relativa a este
feito (CPC art.331).
Markely de Santana Frazão
Auxiliar Judiciária (digitei e assino, de ordem da MM. Juíza da 2ª Vara,
Drª. Ticiany Gedeon Maciel Palácio, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.)
Processo nº 529-74.2009.8.10.0058
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: MPE
Réu:LARRAVARDIERE SILVA RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Advogado(a)(s) do(a)(s) Autor. Dr. ELTON TAVARES PEREIRA - OAB/MA:11.623
INTIMAÇÃO dO AdvogadO do Autor, para comparecer à audiência de designada para o dia 10/04/2013, às 14:30 horas, no
Fórum Local, situado Av. Gonçalves Dias, s/nº., Centro, S.J. de Ribamar/MA. Expedido o presente nesta cidade e Comarca
de São José de Ribamar, em 18 de março de 2013.
Wilson Carlos Diniz Abreu
Auxiliar Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 59-68.1994.8.10.0058
Ação: Penal
Autor:MPE
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Acusados:Raimundo Nonato Pinho Sousa, Isaias de Jesus Costa Cantanhede e Antonio Raimundo Costa Filho
Advogado(a)(s) do(a)(s) Acusados. Dr. JOÃO CARLOS ALVES MONTELES OAB/MA 3485, DR. DOMINGOS WOLFF
SANTOS OAB 4184 PAULO SANTOS OAB/MA 2284
INTIMAÇÃO dos Advogados dos acusados, para comparecerem à audiência de intrução e julgamento para o dia
10/04/2013, às 09:00 horas, no Fórum Local, situado Av. Gonçalves Dias, s/nº., Centro, S.J. de Ribamar/MA. Expedido o
presente nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, em 18 de março de 2013.
Wilson Carlos Diniz Abreu
Auxiliar Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
Processo nº 0001754-27.2012.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor: ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
FINALIDADE: PUBLICA E INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) SUPRACITADOS DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA:
Autos n. 1754-27.2012.8.10.0058Ação de Retificação de Assentamento de Óbito.Parte Autora: Antonia Rodrigues de Oliveira.
SENTENÇA Antonia Rodrigues de Oliveira, devidamente qualificada nos autos, requereu a retificação do estado civil no
assentamento de óbito do seu companheiro Raimundo Nonato Oliveira Silva, alegando, em resumo, que o cartório do 2º ofício
desta Comarca equivocou-se quanto ao estado civil do falecido, que na realidade seria de união estável e não casado como consta
na certidão de óbito.Pugnou, ao final, fosse o pedido julgado procedente para o fim de serem sanados os defeitos apontados,
solicitando, nos termos da Lei n°1060/50, os benefícios da AJG. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido, fls. 23/24.
Assim relatados, Decido.A Lei de Registros Públicos institui a possibilidade de haver alteração em relação ao nome, nascimento e
demais dados relativos à pessoa, desde que advenha causa bastante e seja efetuado através da via judicial, adotando-se o
procedimento de Jurisdição Voluntária, visto que, por inexistir conflito de interesses, apenas se procura preservar a eficácia,
autenticidade e segurança das informações constantes de assentamento civil, que devem guardar conformidade com o princípio da
verdade real.No caso examinado, a pretensão material da parte autora, que busca a retificação no estado civil do seu
companheiro, encontra amparo dentre as possibilidades jurídicas tuteladas pela lei mencionada.Com efeito, restou evidenciado, de
forma clara, o equívoco cometido e, embora se trate de situação cujo erro material é patente, e que, assim, bastaria à parte
requerer a retificação diretamente ao Oficial do Registro Civil competente, certo é que a medida não ocasionará prejuízos a
terceiros, pois presta tão somente a assegurar a autenticidade e espelhar a veracidade no documento pessoal do autor.Ante o
exposto, uma vez que as alegações deduzidas na inicial resultaram confirmadas através das provas produzidas no processo, cuja
tramitação obedeceu os requisitos e as formalidades legais, em conformidade com o parecer ministerial, defiro o pedido e, com
fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 109 da Lei Federal nº6015/73, julgo procedente o
pedido formulado. Como conseqüência, ordeno que o Oficial do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial desta Comarca, promova a
retificação na lavratura do assentamento de óbito de RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA, fazendo constar o seu estado civil
com sendo o de união estável. Sem custas processuais, por ser a parte autora beneficiária da AJG.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se e dê-se ciência pessoal ao Ministério Público. Expeçam-se os mandados competentes.Não havendo recurso, certifiquese o trânsito em julgado, dê-se baixa no sistema e encaminhem-se os autos ao arquivo, independentemente de novo
despacho.São José de Ribamar/MA, 10/10/2012.Juiza Ticiany Gedeon Maciel PalácioTitular da 2ª Vara. Resp: 102315
Processo nº 0001759-83.2011.8.10.0058
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ITAPOAN SANTOS SOUSA
Advogados: ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE ( OAB 4812 )
Réus: ALFA ROMEO e TAGUATUR VEICULOS LTDA
iNTIMAÇÃO DE SENTENÇA ADVOGADOS E PARTES
Processo n.º 1759-83.2011.8.10.0058Autor: Itapoan Santos SousaRéu: Alfa Romeo e Taguatur Veículos Ltda.SentençaTrata-se de
Ação de Redibitória c/c Indenização de Perdas de Danos proposta por Itapoan Santos Sousa em desfavor de Alfa Romeo e
Taguatur Veículos Ltda.Em audiência realizada à fl. 291, a requerida Taguatur afirmou a ilegitimidade passiva do requerente, uma
vez que a compra do veículo objeto do presente processo foi realizado por empresa.Em manifestação de fls. 308 a 316, afirma o
requerente ser parte legitima para compor pólo ativo da demanda, uma vez que o dano arguido, já que sócio da empresa, é
reflexivo.É o que importa relatar. Decido. Em que pese os esforços argumentativos empreendido pelo autor, é de se ver que, de
fato, não possui legitimidade.Ora, é que pese a alegação de que há dano reflexo (não vislumbrando em nenhum momento nos
autos), é de se ver que, se houve a prática de ato ilícito, a vítima do ato foi a empresa que adquiriu o veículo.É que assevera que o
veículo tem problemas de fábrica e, em decorrência disso, tem sofrido diversos prejuízos, que, no entanto, são sofridos pela
empresa e não pela pessoa física. A final, possuem personalidades jurídicas diversas e, portanto, submetem-se a relações
jurídicas diversas.Do que se vê dos autos, não se vê como o autor, sócio da empresa, também foi vítima dos mesmos danos
ocasionados pela empresa. Basta observar que os prejuízos foram causados à empresa e não a pessoa física.Diante do exposto,
com fundamento do art. 267, inciso I, dão Código de Processo Civil, extingo o feito sem resolução do mérito, em razão do autor
não possuir legitimidade para compor o pólo passivo.Beneficiário de assistência judiciária gratuita, deixo de condenar o autor ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São José de Ribamar, 29 de novembro de
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Processo 14-10.2007.8.10.0058
Ação de Busca e Apreensão
Requerente: UNIBANCO
Requerido: Francisco Paulo da Silva
Finalidade: intimação do(s) advogado(s) supracitados e publicação da resenha da sentença a seguir trnascrita:
SENTEÇA
(...) Ante o acima exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267,
inciso IV, do CPC. P.R.I. São José de Ribamar, 28/12/2013. Ticiany Gedeon Maciel Palácio. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara.

Terceira Vara de São José de Ribamar
Processo nº 2494-87.2009.8.10.0058
Natureza: Alimentos
Requerentes: T. S. C., representado por sua genitora SILMA MARIA DOS REIS SILVA
Advogado do requerente: RUBEM FERREIRA DE CASTRO OABMA 5474
Requerido: BALBINO DA CONCEIÇÃO
Finalidade: Intimação do advogado da requerente, Dr. RUBEM FERREIRA DE CASTRO OABMA 5474, para ciência da sentença a
seguir transcrita: Conforme se verifica dos autos, a requerente deixou de dar andamento ao feito, uma vez que, designada
audiência de conciliação, embora devidamente intimada, não compareceu nem promoveu nenhum outro ato, comprovando sua
falta de interesse no prosseguimento da presente ação. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 267, III, do CPC.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.
São José de Ribamar, 06 de outubro de 2011.
Juíza Teresa Cristina de Carvalho Pereira Mendes.
Titular da 2ª Vara, Respondendo pela 3ª Vara
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 60 DIAS)
Processo nº 466-30.2001.8.10.0058
Autor: Ministério Público Estadual, assistindo P. R. B. representado por sua genitora JACKELINE PEREIRA SANTOS
Requerido: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
EXCELENTÍSSIMO DOUTOR MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA , JUIZ DE DIREITO DA TITULAR DA 3ª VARA DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
PELO PRESENTE EDITAL, FAZ SABER a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem, expedido desta Secretaria Judicial
da 3ª Vara, extraído dos autos do processo acima mencionado, fica INTIMADO O SENTENCIADO: JACKELINE PEREIRA
SANTOS, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO DA SENTENÇA:Conforme se verifica dos autos, o Requerente
deixou de dar andamento ao feito, não atualizando seu endereço nos autos, comprovando sua falta de interesse no
prosseguimento da presente ação. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III,
combinado com o art. 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 12 de agosto de 2011.
JUIZ Marcelo Moraes Rêgo de Souza Respondendo pela 3ª Vara. Ficando devidamente INTIMADO DA SENTENÇA. E para que
chegue ao conhecimento de todos o presente edital será afixado na sede deste juízo, no lugar de costume e publicado na forma da
lei. CUMPRA-SE. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, 18 de março de
2013. Eu, Jordana Cantanhêde Borges, Servidora Judiciária, que o digitei e subscrevo.
Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA
Titular da 3ª vara da Comarca de São José de Ribamamr
Processo nº: 140-50.2013.8.10.0058
Liberdade Provisória com ou sem fiança
Requerente: José Ribamar Macedo Máximo
Advogado: José Salim Cutrim Lauande Junior OABMA 5.164
INTIMAÇÃO do Advogado do requerente da DECISÃO prolatada nos autos do processo acima mencionado: “Cuida-se de Pedido
de Relaxamento de Prisão formulado em favor de JOSÉ RIBAMAR MACEDO MÁXIMO alegando, em suma, constrangimento
ilegal por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. O
Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 14-16). É o breve relatório. Decido. Analisando os autos da ação
principal (processo nº 4425-23.2012.8.10.0058), observa-se que o réu encontra-se preso desde o dia 07/10/2012. Entretanto não
se vislumbra qualquer desídia no cumprimento do processo, uma vez que os atos processuais vêm sendo praticados nos prazos
legais, objetivando o encerramento da instrução processual dentro da razoabilidade. Além do mais, a gravidade do caso em tela e
o fato da considerável demanda de feitos criminais que tramitam nesta Vara, bem como o fato do outro denunciado residir em
Comarca diversa, fazendo-se necessário o uso de cartas precatórias, faz prevalecer a conveniência da instrução criminal.
Oportuno dizer que o prazo apontado como sendo razoável para a duração do processo ordinário, segundo recomenda o
Provimento 03/2011, da Corregedoria Geral da Justiça, mesmo que não venha a ser cumprido à risca, não deve sinalizar excesso
de prazo, ainda mais pelas razões acima expostas, não havendo, pois, motivo para o relaxamento da prisão na atual fase em que
o processo se encontra. No que tange à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tal argumento não merece
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prosperar. A custódia cautelar do requerente objetiva garantir a ordem pública, uma vez que solto poderá vir a reiterar práticas
criminosas, afinal, as circunstâncias pessoais do requerente, que cumpre pena e responde a outras ações penais, de acordo com
consultas realizadas perante o site do Tribunal de Justiça e o Sistema ThemisPG, tanto nesta Comarca quanto nas Comarcas de
São Luís e de Paço do Lumiar, além das circunstâncias concretas do fato, fazem crer que o agente representa ameaça à ordem
pública, na medida em que é contumaz na prática de delitos, o que revela a necessidade de sua segregação. Dessa forma, indefiro
os pedidos, mantendo a prisão de JOSÉ RIBAMAR MACEDO MÁXIMO. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Junte-se
cópia da presente decisão aos autos principais, certificando-se. Após, arquivem-se. São José de Ribamar, 01 de março de 2013.
Juiz MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO - Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de São José de Ribamar em doze de março de dois mil e treze.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
Secretária Judicial da 3ª Vara
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA
Processo nº 1865-79.2010.8.10.0058
Natureza: Separação Litigiosa
Autor: Silvana Araújo do Nascimento
Advogado do Autor:José Ribamar O. Lima
Requerido:Welligton Araújo do Nascimento
Finalidade: Intimação do advogado da parte Dr. José Ribamar O. Lima para comparecer em audiência designada para o dia 23 de
abril de 2013, às 15:00 horas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar em 18 de março de 2013.
Conceição de Maria R. Medeiros
Técnica Judiciária
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA
Processo nº 2118-33.2011.8.10.0058
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Francisco de Sales Seixas Junior
Advogado: Dr. Valdemir Pessoa Prazeres - OAB/MA 3517
Finalidade: Intimação do advogado do acusado para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
12/04/2013, às 10:00 horas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, aos dezoito
de março de dois mil e treze.
Roxana Sousa das Neves
Técnica Judiciária
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA
Processo nº 3204-10.2009.8.10.0058
Natureza: Alvará Judicial
Requerente(s): MARIA DA GRACA BATISTA DA LUZ
Representante do(a) requerente: MARIA DA GRACA BATISTA DA LUZ
Advogado(s) do(a) Requerente(s): Rubem Ferreira de Castro
Sentença: Trata-se de Alvará Judicial proposto por MARIA DA GRAÇA BATISTA DA LUZ. Juntou os documentos de fls. 05-15.
Determinada a intimação da requerente para juntar aos autos informação sobre a existência de bens do de cujus (fl. 25), aquela,
devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme se depreende às fls. 35/36. É o relatório. Decido. Inicialmente defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Conforme se verifica dos autos (fls. 29, 34 e 35), a requerente deixou de dar
andamento ao feito, mesmo depois de intimada através de seu advogado e pessoalmente, não cumprindo as determinações deste
Juízo, deixando de juntar documento essencial ao andamento do feito comprovando sua falta de interesse no prosseguimento da
presente ação. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC. Custas
suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em julgado, arquivemse com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 03 de janeiro de 2012. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA
Titular da 3ª Vara.
Processo nº 3551-38.2012.8.10.0058
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusados: Daniel Mendes Pereira e Patrícia Campos
Advogados: Dr. José Eduardo Silva Pinheiro Homem – OAB/MA 4049 e Dr. Pedro Jarbas da Silva OAB/MA 5496/A
Finalidade: Intimação dos advogados dos acusados para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
03/04/2013, às 09:00 horas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, aos dezoito
de março de dois mil e treze.
Roxana Sousa das Neves
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Processo nº 4042-45.2012.8.10.0058
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Julio Linhares Conceição
Advogado do Acusado: José Ribamar Oliveira Lima OABMA 4.795
Finalidade: Intimação do advogado do acusado para comparecer em audiência designada para o dia 26 de março de 2013, às
11:00 horas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar em doze de março de dois mil e treze.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
Secretária Judicial da 3ª Vara
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA
Processo nº 5116-37.2012.8.10.0058
Natureza: Alimentos
Requerentes: Miraildes Pereira Silva França representando suas filhas E.F.S.F e S.F.S.S.
Advogados das requerentes: Marcelo Emílio Camara Gouveia OABMA 6.785; Ana Paula de Alencar Vasconcelos Gouveia
OAB/MA 6.585
Requeridos: Emanoel Quezado França do Nascimento, José Quezado do Nascimento e Ana Tereza França do Nascimento
Finalidade: Intimação dos advogados das autoras para ciência do despacho a seguir transcrito: "Cediço que o autor, quando da
inicial, terá que atender às regras contidas no artigo 282 do Código de Processo Civil. Também é sabido que os documentos
indispensáveis à propositura da ação devem instruir a inicial. Nesse diapasão, constata-se que a autora não juntou aos autos
comprovante de residência. Assim sendo, intime-se a requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)
dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento desta, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, fazendo cumprir a
regra disposta no artigo 283, do diploma legal supramencionado. Cumpra-se. São José de Ribamar, 10 de janeiro de 2013. Juíza
LÍVIA MARIA DA GRAÇA COSTA AGUIAR. Titular da 1º Vara, respondendo pela 3ª Vara.". Dado e passado nesta cidade e
Comarca de São José de Ribamar em vinte e quatro de outubro de dois e mil doze.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
Secretária Judicial da 3ª Vara
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA
Processo nº 60-86.2013.8.10.0058
Natureza: Liberdade Provisória com ou sem fiança
Requerente: Julio Linhares Conceição
Advogado do Acusado: José Ribamar Oliveira Lima OABMA 4.795
INTIMAÇÃO do Advogado do requerente da DECISÃO prolatada nos autos do processo acima mencionado: Cuida-se de Pedido
de Revogação de Prisão Preventiva formulado em favor de JULIO LINHARES CONCEIÇÃO, alegando, em suma, estar preso há
quase cem dias, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou pelo
indeferimento do pedido (fls. 19/20). É o breve relatório. Decido. Analisando os autos da ação penal (processo nº 404245.2012.8.10.0058), observo que o requerente encontra-se preso desde o dia 03/09/2012. Entretanto não se vislumbra qualquer
desídia no cumprimento do processo, uma vez que os atos processuais vêm sendo praticados nos prazos legais, objetivando o
encerramento da instrução processual dentro da razoabilidade. Além do mais, a gravidade do caso em tela e o fato da considerável
demanda de feitos criminais que tramitam nesta Vara, faz prevalecer a conveniência da instrução criminal. Oportuno dizer que o
prazo apontado como sendo razoável para a duração do processo ordinário, segundo recomenda o Provimento 03/2011, da
Corregedoria Geral da Justiça, mesmo que não venha a ser cumprido à risca, não deve sinalizar excesso de prazo, ainda mais
pelas razões acima expostas e quando tão próxima está a audiência que porá fim à instrução criminal, designada para o próximo
dia 26 (vinte e seis), não havendo, pois, motivo para o relaxamento da prisão na atual fase em que o processo se encontra. No que
tange à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tal argumento igualmente não merece prosperar. A custódia
cautelar do requerente objetiva garantir a ordem pública, uma vez que solto poderá vir a reiterar a prática criminosa ora combatida,
pois encontrado com grande quantidade de droga (trezentas e sessenta e oito trouxinhas de crack), além de uma balança digital
para pesagem da substância entorpecente, levando a crer que faz da traficância um meio de vida. Assim, a necessidade de
decretação da prisão preventiva do autuado se mostra medida rigorosamente necessária para garantia da ordem pública, uma vez
que esta se encontra muito comprometida pela desenfreada e crescente comercialização de drogas nesta cidade, que acaba por
destruir famílias e desfazer vínculos sociais, além de ser flagrante o aumento da criminalidade por usuários de drogas, que, para
sustentarem os seus vícios em virtude da abstinência que a substância entorpecente provoca, acabam por cometerem delitos dos
mais variados, que vão desde o furto ao homicídio, causando assim uma perturbação a paz e a tranquilidade no meio social.
Dessa forma, indefiro o pedido, mantendo a prisão de JULIO LINHARES CONCEIÇÃO, vulgo "JULINHO". Dê-se ciência ao
Ministério Público. Intimem-se. Junte-se cópia da presente decisão aos autos principais, certificando-se. Após, arquivem-se. São
José de Ribamar, 07 de março de 2013. Juiz MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO - Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª
Vara. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar em doze de março de dois mil e treze.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
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Processo nº 7538-19.2011.8.10.0058
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Rud-Ney da Costa Mendes
Advogada do Acusado: Évelyn Maria Mouchrek 5.451
INTIMAÇÃO da Advogada do acusado da DECISÃO prolatada nos autos do processo acima mencionado: O Ministério Público
Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Rud-Ney da Costa Mendes, vulgo "Gato Preto", qualificado nos autos, dando-o como
incurso nas penas do Art. 121, §2º, II c/c artigo 14, II c/c art. 147 c/c art. 61, II, "e", "f" e "h", na forma do art. 69, todos do Código
Penal Brasileiro. Os crimes imputados ao denunciado foram: tentativa de homicídio contra Ítalo César dos Santos Serra, José de
Ribamar da Silva Mendonça, Carlos Alberto Barros Palavra, Carlos César Serra e Vilson Martins Diniz, e ameaça contra Natália da
Conceição, esta última sua esposa. Folha de antecedentes criminais às fls. 58/59. Laudo pericial da arma de fogo apontando
eficiência para efetuar disparos. (fls. 69/70). Recebida a denúncia à fl. 72. Alegações preliminares à fl. 83. Audiência de instrução e
julgamento às fls. 105/113, onde foram ouvidas cinco vítimas e uma testemunha de acusação. Em continuidade da audiência de
instrução foi ouvida a sexta vítima, mais uma testemunha de acusação e duas de defesa. Interrogatório do réu às fls. 164/168.
Depoimento de testemunha do juízo à fl. 209. À fl. 245, declinação de competência do juízo da 11ª Vara Criminal de São Luís para
uma das Varas Criminais da Comarca de São José de Ribamar, tendo em vista que o cometimento do delito se deu nos limites de
sua jurisdição, conforme certidão do IBGE. Alegações Finais do Ministério Público às fls. 251/253, requerendo a condenação do
réu nos termos da denúncia. Alegações Finais da Defesa às fls. 265/272, pugnando pela absolvição do réu ou desclassificação
para o delito de ameaça. Requereu por último a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Vieram-me
conclusos os autos. Relatei. Declaro: 1) DA PRONÚNCIA Trata-se, in casu, de procedimento destinado a apurar responsabilidade
penal atribuída ao acusado Rud-Ney da Costa Mendes pela prática de tentativa de homicídio contra três vítimas e ameaça contra
outras três vítimas. Constata-se robustamente demonstrada a materialidade delitiva, através do laudo pericial da arma de fogo - fls.
69/70. Quanto à autoria delitiva, não há dúvidas que paira em desfavor do acusado, conforme se verifica dos depoimentos
acostados aos autos. Cediço que para que haja o pronunciamento do acusado, a teor do disposto no art. 413 do Código de
Processo Penal, basta o convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação. É de se observar, por fim, que sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade da imputação deduzida
na denúncia não se aplica, na hipótese, o princípio do in dubio pro reo, mais sim in dubio pro societate. Ademais, na hipótese dos
autos, constata-se suficientemente comprovada a materialidade, bem como se vê caracterizada a autoria em desfavor do
acusado.2) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA Observa-se que o réu pleiteou a este juízo a revogação de
sua prisão preventiva, alegando que é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa, não merecendo a segregação
cautelar, mormente pelo fato de já se encontrar preso há mais de 02 (dois) anos. Conforme entendimento pacificado e remansoso
das Cortes Superiores, os requisitos apontados pelo réu como suficientes à revogação de sua prisão preventiva, não são
suficientes. Senão vejamos: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS
DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA. I. A negativa de autoria do delito não encontra espaço na estreita via do writ, uma vez que seu deslinde demanda
profunda imersão no conjunto fático probatório. II. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.III. A
segregação encontra-se devidamente fundamentada pela suposta prática de seis delitos de roubo pelo paciente, denotando risco
real de reiteração criminosa, de modo que a prisão mostra-se necessária para garantia da ordem pública.IV. Ordem parcialmente
conhecida e, nesta extensão, denegada.(217696 GO 2011/0211629-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento:
13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2012. Não bastasse isto, o réu ostenta farto histórico de
cometimento de delitos graves, conforme lauta folha de antecedentes criminais às fls. 58/59, situação esta que, mesmo de acordo
com o novo regramento da prisão cautelar, e considerando todas as modernas premissas garantistas e constitucionais, não
autoriza a revogação do decreto segregatório cautelar, haja vista que um dos pressupostos do ergástulo provisório é assegurar a
aplicação da lei penal. Por último, assevere-se que não parece coerente manter o acusado preso durante toda a instrução e libertálo neste momento, em que ainda se faz presente o princípio da dúvida em favor da sociedade. Diante do exposto, com fulcro no
artigo 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado Rud-Ney da Costa Mendes, vulgo "Gato Preto",
qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas penas do Art. 121,
§2º, II c/c artigo 14, II c/c art. 147 c/c art. 61, II, "e", "f" e "h", na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. Deve o
pronunciado permanecer preso, eis que ainda existentes os pressupostos da custódia preventiva. A teor do artigo 5º, LVII da
Constituição Federal, deixo de determinar a inscrição do nome do pronunciado no Livro de Rol dos Culpados, devendo tal ato, se
for necessário, ser praticado após o trânsito em julgado de sentença proferida no Tribunal do Júri. Em caso de não interposição de
recurso, certifique-se o trânsito em julgado em relação a cada parte, voltando conclusos os autos. Custas ao final. Intime-se o
Ministério Público, nos termos do artigo 390 do CPP. Intimem-se os acusados, nos termos do artigo 392 do CPP. Intime-se o
defensor do acusado. Publique-se e registre-se. São José de Ribamar, 11 de dezembro de 2012. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO
MATOS COSTA - Titular da 3ª Vara. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar em treze de março de dois
mil e treze.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
Secretária Judicial da 3ª Vara
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Processo nº 1028-92.2008.8.10.0058
Natureza: Investigacao Paternidade c/c Alimentos
Requerente: Ministério Público Estadual, representando Camila Cristina dos Santos
Requerido: Eraldo Silva
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por CAMILA CRISTINA DOS SANTOS, representada por
sua genitora Marlene dos Santos, em face de ERALDO SILVA. Juntou os documentos de fls. 07-17.Devidamente citado, o
requerido apresentou contestação (fls. 23-25). Designada audiência preliminar as partes não foram encontradas nos endereços
indicados na inicial. Realizada consulta no Sistema de Informações Eleitorais SIEL, igualmente as partes não foram localizadas
nos endereços obtidos. Dada vista ao Ministério Público seu representante se manifestou pelo sobrestamento do feito pelo prazo
de trinta dias para fornecimento dos endereços da partes, findo o qual sem manifestação ministerial pugnou pelo arquivamento dos
autos (fl. 72). À fl. 74 consta certidão informando a não apresentação do endereço atualizado das partes. É o relatório. Decido.
Conforme se verifica dos autos, a requerente deixou de dar andamento ao feito, não informando o seu endereço atualizado, bem
como o do requerido, comprovando falta de interesse no prosseguimento da presente ação. Ante o exposto, julgo extinto o feito,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, combinado com o art. 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 11 de setembro de 2012. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO
MATOS COSTA, Titular da 3ª Vara.
Processo nº 1182-81.2006.8.10.0058
Natureza: Investigacao Paternidade C/c Alimentos
Requerente: Felipe Lima Santos rep. p/ Maria de Jesus Lima Santos
Advogado da requerente: Rubem Ferreira de Castro OAB/MA 5.474
Requerido: João Bosco Damasceno da Silva
Advogado do requerido: Murilo Abreu Lobato Junior OAB/MA 3.514
Sentença: "Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual assistindo o
menor FELIPE LIMA SANTOS, representado por sua genitora Maria de Jesus Lima Santos, em face de JOÃO BOSCO
DAMASCENO DA SILVA. Juntou os documentos de fls. 06-28. O requerido foi citado por edital (fl. 42). Verificada a maioridade civil
do investigante, foi determinada a sua intimação para assumir o pólo ativo da demanda (fl. 82). Devidamente intimado (fl. 86), o
investigante não se manifestou, conforme se depreende da certidão de fl. 87, embora, no momento da intimação, tenha dito ao
oficial de Justiça não possuir interesse no prosseguimento do feito. O Ministério Público se manifestou pela extinção do processo
sem julgamento do mérito (fls. 91/92). É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos, o investigante deixou de dar
andamento ao feito, não assumindo o pólo ativo desta demanda, comprovando falta de interesse no prosseguimento da presente
ação. Dessa forma, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil. Custas
suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em julgado, arquivemse com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 28 de fevereiro de 2013. Juiz MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO. Titular do
JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara."
Processo nº 1533-59.2003.8.10.0058
Natureza: Procedimento Ordinário
Requerente: CÉLIA ALVES GARCÊS
Advogado da Requerente: Elcio Pereira Cutrim OAB-MA 4528
Requerido(a): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Sentença: Trata-se de Ação Declaratória de União Estável proposta por CÉLIA ALVES GARCÊS em face da Fazenda Pública
Estadual. Juntou os documentos de fls. 08-22. Tornado sem efeito o despacho de fl. 23, anulando todos os atos processuais
praticados, fora determinado que a parte autora emendasse a petição inicial (fl. 76). Devidamente intimada, conforme se
depreende da certidão de fl. 79, a requerente não se manifestou (certidão de fl. 80). É o breve relatório. Decido. Conforme se
verifica dos autos (fl. 80), a Requerente deixou de dar andamento ao feito, mesmo depois de pessoalmente intimada, comprovando
sua falta de interesse no prosseguimento da presente ação, uma vez que deixou escoar o prazo para cumprimento da diligência
determinada por esse Juízo. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do Código
de Processo Civil. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 01 de março de 2013. Juiz MARCELO JOSÉ AMADO
LIBÉRIO, Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara.
Processo n.º 1871-57.2008.8.10.0058
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
Requerente: SOLANGE MARIA DA COSTA SOBRAL
Requerido: JOSÉ EDVALDO PEREIRA GONÇALVES
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos promovida por SOLANGE MARIA DA COSTA SOBRAL,
representando seus filhos menores Paulo Emílio Sobral Gonçalves e Carlos Alberto Sobral Gonçalves, em face de JOSÉ
EDVALDO PEREIRA GONÇALVES, todos devidamente qualificados. Juntou os documentos de fls. 06-15. Devidamente citado (fl.
28), o requerido compareceu na Secretaria Judicial desta Vara e protocolou pedido de desistência assinado pela requerente (fl.
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30). Intimado o patrono da requerente para se manifestar sobre o documento, quedou-se inerte, conforme certidão de fl.33. O
Ministério Público se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito (fl.38). É o relatório. Decido. Dentre as
causas de extinção do processo, sem resolução do mérito, elencadas no artigo 267 do Código de Processo Civil, está a
desistência, prevista em seu inciso VIII. Após a citação, o pedido de desistência deve contar com a anuência do réu, conforme o
parágrafo 4º do citado artigo. No caso em tela, a parte autora requereu desistência do processo o que foi concordado
implicitamente pelo réu, uma vez que o próprio requerido protocolizou o pedido de desistência. Assim, não há óbice que a
autoridade judicial defira o pedido e ponha termo final ao presente processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII e § 4º, do Código de Processo Civil, pela desistência manifestada nos
autos, tornando sem efeito a decisão de fl. 21. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Honorários advocatícios a cargo
de cada uma das partes. Arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São
José de Ribamar, 28 de fevereiro de 2013.
Juiz MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO
Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara
Processo n.º 2155-31.2009.8.10.0058
Ação de Execução de Título Extrajudicial
Exequentes: MPE por ANDERSON AMARAL SILVA e ANDRESA AMARAL SILVA
Executado: RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Ministério Público Estadual assistindo os menores ANDERSON
AMARAL SILVA e ANDRESA AMARAL SILVA, representados por sua genitora Ana Lúcia Castro Amaral, em face de RAIMUNDO
NONATO COSTA SILVA. Juntou os documentos de fls. 06-12. Regularmente citado, o executado não se manifestou (certidão de fl.
19). Decretada a prisão civil do executado (fl. 22). Em face do decurso do tempo, foi determinada a intimação dos exequentes para
informar se houve o pagamento das parcelas atrasadas, não tendo se manifestado, conforme se depreende da certidão de fl. 30. O
Ministério Público se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito (fls. 35/36). É o breve relatório. Decido.
Conforme se verifica dos autos, os exequentes, por intermédio de sua representante legal, deixaram de dar andamento ao feito ao
não cumprir diligência determinada por este Juízo, comprovando sua falta de interesse no prosseguimento da presente ação.
Dessa forma, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil. Recolha-se
imediatamente o mandado de prisão civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 28 de fevereiro de 2013.
Juiz MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO
Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara
Processo nº 3183-34.2009.8.10.0058
Natureza: Execução de Alimentos
Requerente: Maria Domingas Furtado
Advogado da Requerente: Rubem Ferreira de Castro OAB/MA 5.474
Requerido: Aldeir dos Santos e Santos
Advogado do requerido: José Ribamar Oliveira Lima OAB/MA 4.795
Sentença: "Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MARIA DOMINGAS FURTADO, em face de ALDEIR DOS
SANTOS E SANTOS. Juntou os documentos de fls. 06/09. Determinada a intimação da exeqüente para manifestar o seu interesse
no feito, esta não foi encontrada (certidão de fls.29), sendo concedido o prazo ao advogado da requerente para informar seu atual
endereço, tendo o causídico informado que não consegui localizar a autora (fls.32). É o breve relatório. Decido. Inicialmente defiro
os beneficio da assistência judiciária gratuita. Conforme se verifica dos autos, o Requerente deixou de dar andamento ao feito, não
atualizando seu endereço nos autos, comprovando sua falta de interesse no prosseguimento da presente ação. Ante o exposto,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, combinado com o art. 238, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após
o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 13 de julho de 2012. JUIZ Márcio José do
Carmo Matos Costa. Titular da 3ª Vara SJR."
Processo nº 5061-86.2012.8.10.0058
Natureza: Divórcio Consensual
Requerentes: Leonidas Oliveira dos Santos e Cláudia Maria Brasil dos Santos
Sentença:Trata-se de Ação de Divórcio Consensual promovida por LEÔNIDAS OLIVEIRA DOS SANTOS e CLÁUDIA MARIA
BRASIL DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados na inicial. Alegam os requerentes que são casados desde 13/06/2003, de
cuja relação nasceram dois filhos, Leanderson Brasil dos Santos e Leani Brasil dos Santos, ainda menores de idade. Aduziram que
na constância do casamento adquiriram o bem imóvel localizado na Estrada Santa Maria, nº 07, Santa Maria, neste Município.
Informaram que a guarda dos filhos do casal permanecerá com a requerente varoa, sendo permitida a visitação paterna aos finais
de semana, e que o requerente varão contribuirá, a título de pensão alimentícia para os menores, com a quantia equivalente a 32%
(trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta
da requerente. Convencionaram que a requerente varoa pagará ao requerente varão o valor correspondente à sua meação no bem
imóvel, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando com a totalidade do bem. A requerente optou por voltar a utilizar o nome de
solteira. Postularam a decretação do divórcio. Juntaram os documentos de fls. 06-17. O Ministério Público manifestou-se pela
homologação do acordo e decretação do divórcio (fls. 25-27). É o breve relatório. Passo a decidir. Os autores requerem a
decretação do divórcio, com base na separação de fato do casal. Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada pela
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Emenda Constitucional n.º 66/2010, para a decretação do divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis:
Constituição Federal: "Art. 226. ... § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio." Dessa forma, ante a manifestação
favorável de ambos os cônjuges impera a decretação do divórcio requerido. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para
decretar o divórcio de LEÔNIDAS OLIVEIRA DOS SANTOS e CLÁUDIA MARIA BRASIL DOS SANTOS, que voltará a usar o
nome de solteira, Claudia Maria Rodrigues Brasil, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil, homologando o acordo realizado entre as partes, nos seguintes termos: 1) a guarda dos
filhos menores do casal permanecerá com a genitora, sendo permitido ao requerente varão a visitação nos finais de semana; 2) o
requerente varão contribuirá, a título de pensão alimentícia para as crianças, com a quantia equivalente a 32% (trinta e dois por
cento) do salário mínimo vigente, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta da requerente
3) a requerente varoa pagará ao requerente varão o valor correspondente à sua meação no bem imóvel, qual seja R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando a autora com a totalidade do bem; Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório do Registro Civil da 4ª Zona da Comarca de São
Luís. Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 28 de fevereiro de 2013. Juiz MARCELO JOSÉ AMADO
LIBÉRIO. Titular do JECC/SJR, respondendo pela 3ª Vara."
Processo n.º 7873-38.2011.8.10.0058
Ação de Divórcio
Requerente: EMIDIO FEITOSA DOS ANJOS
Requerida: MARIA EREMITA COSTA DOS ANJOS
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio promovida por EMIDIO FEITOSA DOS ANJOS em face de MARIA EREMITA COSTA DOS ANJOS,
ambos devidamente qualificados.Alega o requerente que se casou com a requerida em 29/09/1969; que desta união advieram
nove filhos, sendo uma deles menor de idade; que durante a constância do casamento adquiriram um sítio de quatro lotes,
medindo um total de 1.800m2. Ao final, postulou a procedência da demanda.Juntou os documentos de fls. 05-16.Devidamente
citada, a ré não apresentou contestação, conforme certidões de fls. 21 e 22.À fl. 24 foi declarada a revelia da requerida.Dada vista
ao Ministério Público seu representante se manifestou pela decretação do divórcio do casal, bem como pela divisão do terreno
informado na inicial (fls. 27-29).Vieram os autos conclusos.É o Relatório. Decido. Diante da revelia da requerida, impõe-se o
julgamento antecipado do feito, conforme preceitua o art. 330, II do Código de Processo Civil, passando ao exame do mérito da
causa.Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66/2010, para a decretação do
divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis:Constituição Federal:"Art. 226...§ 6º. O casamento civil pode ser
dissolvido pelo divórcio."Dessa forma, ante a manifestação favorável de uma das partes e silêncio da outra, impera a decretação
do divórcio requerido.Quanto à partilha de possível bem imóvel adquirido pelo casal durante a constância do casamento, não ficou
demonstrada sua existência, uma vez que o autor nada trouxe aos autos que comprovasse sua alegação. Sequer indicou a
localização do bem! Logo, deve a referida questão ser apreciada em ação autônoma.Ademais, a existência de bens do casal a
partilhar não impede a decretação do divórcio, conforme art. 1.581 do Código Civil.Por fim, no que tange ao nome da requerida,
por não haver manifestação em sentido contrário, deverá continuar utilizando o nome da casada.Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente o pedido para decretar o divórcio de EMIDIO FEITOSA DOS ANJOS e de MARIA EREMITA COSTA DOS ANJOS,
permanecendo a requerida a usar o nome de casada, uma vez que não há nos autos manifestação em sentido contrário,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.Custas
processuais suspensas, ante a gratuidade da justiça deferida às partes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se.Após o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório do Registro Civil da Comarca de Tutóia Maranhão e
arquivem-se com baixa na distribuição.
São José de Ribamar, 29 de agosto de 2012.
Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA
Titular da 3ª Vara

São Luís Gonzaga do Maranhão
Processo nº 0001048-31.2012.8.10.0127
Ação: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: GEUZA MIRANDA LIMA
Advogados: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB/MA 11011 )
Réus: MARIA ROSA MALHAO MIRANDA
Conclusão de decisão de fls. 17: 1 . De início, ante a declaração contida na exordial, concedo à autora o benefício da gratuidade
da prestação jurisdicional, na forma e sob as cominações da Lei n. 1.060/50.A autora acima nominada ajuíza a presente Ação
Possessória com o pedido de concessão da respectiva liminar.Em suma, argumenta ser proprietária do imóvel rural objeto do litígio
por tê-lo adquirido por contrato verbal de pessoa já falecida, sendo que sua posse vem sendo molestada pela requerida que
pretende vender parte da gleba.Para concessão da liminar requerida, mister o preenchimento dos requisitos insertos nos arts. 924
e 927 do CPC.Pois bem.À fl. 07, a própria autora afirma que as intenções da requerida em vender parte da área remontam há mais
de um ano.Ora, o art. 924 do CPC estabelece o prazo de ano e dia do esbulho ou turbação para a concessão da liminar nas ações
possessórias.Como o suposto ato de turbação - afirmativas por parte da ré que iria vender parte das terras da autora - possuem
mais de um ano, é evidente que na espécie o prazo legal para concessão da liminar já se encontra superado.Pelo exposto, indefiro
a liminar pleiteada.Intime-se a requerente por seu advogado.Cite-se a ré para, caso queria, apresentar resposta escrita em 15 dias,
sob pena de revelia. São Luis Gonzaga do Maranhão, 08/01/2013.
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Processo nº 0000844-84.2012.8.10.0127
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: WALTER LIMA GOMES
Advogada: MARIA ZILDA LAGO OLIVEIRA ( OAB/MA 2920 )
Réus: ALAÍDES e EUZIMAR e IRACIMAR e IRISMAR e MARIA DE JESUS
Despacho de fls. 14v: 1 . Cite-se o primeiro réu por Carta Precatória para, caso queira, apresentar defesa escreita em quinze
dias, sob pena de revelia.Citem-se os demais réu por edital comprazo de vinte dias, para, caso queiram, apresentarem resposta
escrita em quinze dias, sob pena de revelia.O edital deverá ser publicado uma vez no DJE e uma via afixada no local de
costume.Intime-se o autor, por seu advogado, para providenciar a publicação em jornal de grande circulação, a quem deve ser
entregue uma cópia de edital. São Luis Gonzaga do Maranhão, 11/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
Processo nº 0000127-82.2006.8.10.0127
Ação: ACAO DE COBRANCA
Autor: MANOEL DE ASSUNÇÃO TORRES
Advogados: THIAGO MILHOMEM BANDEIRA DE MELO (OAB/MA 5937)
Réus: BRADESCO SEGURO S/A
Advogado: RHELMSON ATHAYDE ROCHA (OAB/MA 5936)
INTIMAÇÃO: Ficam as partes INTIMADAS, por seus advogados, para no prazo de cinco dias se manifestarem sobre os
documentos acostado à fl. 88/89. São Luís Gonzaga do Maranhão, 18/03/2013. Eu, (Maria Martha Ferreira Gomes), Secretária
Judicial, conferi e subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão,
MA, Dr. João Paulo Mello, conforme o art. 3º, do Provimento 001/2007 da CGJ/MA.
Maria Martha Ferreira Gomes
Secretaria Judicial
Mat: 116947/TJ-MA
Processo nº 0000167-30.2007.8.10.0127
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autora: JANAINA SOUSA
Advogado: CLAUDECY NUNES SILVA ( OAB/MA 7623 )
Réus: ELETROMIL
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora, por seu advogado, para requerer o que entender de direito em quinze dias. São Luís Gonzaga
do Maranhão, 18/03/2013. Eu, (Maria Martha Ferreira Gomes), Secretária Judicial, conferi e subscrevi e assino de ordem do MM.
Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão, MA, Dr. João Paulo Mello, conforme o art. 3º, do
Provimento 001/2007 da CGJ/MA.
Maria Martha Ferreira Gomes
Secretaria Judicial
Mat: 116947/TJ-MA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000191-94.2012.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOSE PEDRO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA( OAB/MA8301) E OUTROS
REQUERIDO: BANCO BMC S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/CE 17.314)
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerente, por seu advogado, INTIMADO(A) para apresentar Contrarrazões ao recurso no prazo legal.
São Luís Gonzaga do Maranhão, 18/03/2013. Eu, (Maria Martha Ferreira Gomes), Secretária Judicial, conferi e subscrevi e assino
de ordem do MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão, MA, Dr. João Paulo Mello, conforme o
art. 3º, do Provimento 001/2007 da CGJ/MA.
Maria Martha Ferreira Gomes
Secretaria Judicial
Mat: 116947/TJ-MA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000337-38.2010.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CICERA MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA (OAB/ MA 8301)
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO:GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB/MA 9698)
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes, por seus advogados, INTIMADOS(AS) para no prazo de 05(cinco) dias manifestarem-se sobre os
documentos acostado às fls 67/70. São Luís Gonzaga do Maranhão, 18/03/2013. Eu, ______ (Maria Martha Ferreira Gomes),
Secretária Judicial, conferi e subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Luis Gonzaga do
Maranhão, MA, Dr. João Paulo Mello, conforme o art. 3º, do Provimento 001/2007 da CGJ/MA.
Maria Martha Ferreira Gomes
Secretaria Judicial
Mat: 116947/TJ-MA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000421-68.2012.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA CAUSA EM R$ 17.241,00
REQUERENTE: ADELAIDE LEMOS
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA (OAB/MA 8301)
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO:FELIPE GAZOLA VIEIRA(OAB/MG 76696 E OAB/MA11442A)
INTIMAÇÃO: Ficam as partes INTIMADAS, por seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem sobre os
documentos acostado à fl. 68/69 e 75/77. São Luís Gonzaga do Maranhão, 18/03/2013. Eu, ______ (Maria Martha Ferreira
Gomes), Secretária Judicial, conferi e subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Luis
Gonzaga do Maranhão, MA, Dr. João Paulo Mello, conforme o art. 3º, do Provimento 001/2007 da CGJ/MA.
Maria Martha Ferreira Gomes
Secretaria Judicial
Mat: 116947/TJ-MA
Processo nº 0000001-67.1985.8.10.0127
Ação: PROCESSO CAUTELAR | ARROLAMENTO DE BENS
Autora: BELARMINA RODRIGUES CARLOS e ENOQUE PEREIRA CARLOS
Advogados: JEFERSON SANTOS ( OAB/MA 2627)
Conclusão de sentença de fls. 106: 1 . Nestas condições, tendo em vista a preclusão temporal para pronunciamento da
interessada e os períodos de paralisação do feito, com apoio nos art. 267, III e §1º, do Código de Processo Civil, extingo o
presente processo sem julgamento do mérito. Sem custas ou honorários.Sentença publicada com o recebimento dos autos na
Secretaria. Registre-se. Intimem-se os requerentes seus advogados.Acaso esta sentença transite em julgado, o que deve ser
certificado nos autos, proceda-se com o seu arquivamento com as baixas necessárias. São Luis Gonzaga do Maranhão,
15/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
Processo nº 0000096-57.2009.8.10.0127
Ação: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
Autora: ARISTEA GODINHO DA SILVA
Advogado: VALMIR ALVES ARRAES (OAB/MA 7322)
Réus: BANCO BMG S/A
Advogada: JULIANA ARAUJO ALMEIDA AYOUB (OAB/MA 7386)
Conclusão de sentença de fl. 154: 1 . Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos autos na
Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.Após o trânsito em julgado, o que deve ser certificado nos
autos, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
Processo nº 0000140-47.2007.8.10.0127
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JOSE LIELSON FERREIRA DE CARVALHO
Advogados: CLAUDECY NUNES SILVA ( OAB/MA 7623 )
Réus: ELETROMIL
Advogados: ANDREIA DA SILVA FURTADO (OAB/MA 6491)
Conclusão de sentença de fls. 74: 1 . Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria.
Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.Expeça-se alvará, em nome da parte autora, para levantamento do valor
depositado à(s) fl(s). 68-69 e seus rendimentos. Acaso haja honorários advocatícios sucumbenciais, expeça-se o respectivo alvará
em nome do advogado(a). Após, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis Gonzaga do Maranhão, 10/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
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Processo nº 0000315-07.2008.8.10.0127
Ação: ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO POR DANO
Autor: ROZALINA RODRIGUES DA SILVA
Advogado: VALMIR ALVES ARRAES (OAB/MA 7322)
Réus: BANCO BMC S/A
Advogado: LIA DAMO DEDECA (OAB/SP 207407)
Conclusão de sentença de fl. 81: 1. Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos autos na
Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.Após o trânsito em julgado, o que deve ser certificado nos
autos, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000075-88.2010.8.10.0127- JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: RENATO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO:FRANCISCA MARLUCIA DE M. C. VIANA (OAB/MA 3384) E OUTROS
REQUERIDO: VIVO S/A
ADVOGADO: JACIMAR DE JESUS PEREIRA VIANA DE ARAUJO (OAB/MA 8905)
Conclusão de sentença de fls. 100: 1. Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput,
da Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual. Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos
autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.Após, arquivem-se com as baixas necessárias.São
Luis Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000102-71.2010.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA CAUSA EM R$: 2.034,00
REQUERENTE: JOÃO ALVES DE MENEZES
REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB/MG 133.406)
Conclusão de sentença de fl. 110: 1 . Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase processual. Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos autos
na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados. Após, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis
Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000160-40.2011.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: SALVADOR BORGES
ADVOGADOS: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA (OAB/MA 8301) E OUTROS
REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO:FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES (OAB/SP147386)
ADVOGADO: RAFAEL ANTONIO DA SILVA (OAB/SP 244223)
Conclusão de sentença de fls. 75: 1. Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria.
Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.Expeça-se alvará, em nome da parte autora, para levantamento do valor
depositado à(s) fl(s). 69 e seus rendimentos. Acaso haja honorários advocatícios sucumbenciais, expeça-se o respectivo alvará em
nome do advogado(a). Após, arquivem-se com as baixas necessárias.São Luis Gonzaga do Maranhão, 10/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000172-88.2010.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOSÉ MARTINS DA CUNHA FILHO
ADVOGADO: FRANCISCA MARLUCIA DE M. C. VIANA( OAB/MA 3384) E OUTRO
REQUERIDO: ELETROMIL
Conclusão de sentença de fls. 65: 1. Nestas condições, com apoio nos art. 267, III do Código de Processo Civil, extingo o
presente processo sem julgamento do mérito. Sem custas ou honorários nesta fase processual. Dou por publicada esta sentença
com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intime-se a parte autora por seu advogado.Acaso esta sentença transite
em julgado, o que deve ser certificado nos autos, proceda-se com o seu arquivamento com as baixas necessárias. São Luis
Gonzaga do Maranhão,19/12/2012.
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REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000193-64.2010.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS:CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVIERA (OAB/MA 8301) E OUTROS
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB/MG 76696)
Conclusão de sentença de fls. 105: 1. Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput,
da Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos autos
na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados. Após, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis
Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000255-07.2010.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA CAUSA EM R$: 20.400,00
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA (OAB/MA 8301)
REQUERIDO: BANCO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO: MANUELA SARMENTO (OAB/BA 18.454)
Conclusão de sentença de fls. 85: 1. Nestas condições, extingo o processo na forma do art. 794, I, do CPC, c/c art. 52, caput, da
Lei n. 9.099/95.Sem custas ou honorários nesta fase processual.Dou por publicada esta sentença com o recebimento dos autos na
Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.
Após, arquivem-se com as baixas necessárias. São Luis Gonzaga do Maranhão, 19/12/2012.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000318-61.2012.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA CAUSA EM R$: 20.400,00
REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO: RHAFISA CINTRA UCHÔA MARANHÃO (OAB/MA 7743)
REQUERIDO: BANCO GE
ADVOGADO:JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB/MA 9588 A)
Conclusão de sentença de fls. 89/90:1. Com esse entendimento e convencimento, julgo procedentes os pedidos formulados na
inicial para: a) Confirmar a tutela de urgência adrede concedida; b) Declarar a inexistência do negócio jurídico objeto do contrato n.
922302198; c) Condenar a empresa ré à repetição em dobro, em favor da parte autora, dos valores descontados por força do
contrato reconhecido nesta sentença como inexistente. Como já discorrido alhures, para o caso em pauta, a aludida repetição
corresponde ao valor de R$3.299,40, sobre o qual incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora, no patamar de 1% ao
mês, ambos incidindo desde o evento danoso; d) Condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o
valor de R$7.203,88, com vistas a atender às ponderações feitas acima. Sobre este valor incidirão correção monetária pelo INPC e
juros moratórios, aquela incidente desde o arbitramento (STJ, súmula 362), e estes desde o evento danoso, no patamar de 01% ao
mês. Sem custas ou honorários nesta fase processual (Lei 9.099/95, art. 55). Deve a instituição reclamada providenciar o
cumprimento desta sentença após o seu trânsito em julgado, independentemente de nova intimação (enunciado n. 105 do
FONAJE), dentro de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 475-J do CPC.
Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados. São Luis
Gonzaga do Maranhão, 09/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 9000528-15.2012.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Ação de Repetição de Indébito, cumulada com Danos Morais
REQUERENTE: ANTONIO CHAVES
ADVOGADO: CLÊMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA(OAB/MA 8301)
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB/MG 76696)
Conclusão de sentença de fls. 46/47: 1 . Com esse entendimento e convencimento, julgo procedentes os pedidos formulados na
inicial para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico objeto do contrato n. 175400806; c) Condenar a empresa ré à repetição
em dobro, em favor da parte autora, dos valores descontados por força do contrato reconhecido nesta sentença como inexistente.
Como já discorrido alhures, para o caso em pauta, a aludida repetição corresponde ao valor de R$334,04, sobre o qual incidirão
correção monetária pelo INPC e juros de mora, no patamar de 1% ao mês, ambos incidindo desde o evento danoso; d) Condenar o
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réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$2.010,14, com vistas a atender às ponderações feitas
acima. Sobre este valor incidirão correção monetária pelo INPC e juros moratórios, aquela incidente desde o arbitramento (STJ,
súmula 362), e estes desde o evento danoso, no patamar de 01% ao mês. Sem custas ou honorários nesta fase processual (Lei
9.099/95, art. 55). Deve a instituição reclamada providenciar o cumprimento desta sentença após o seu trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação (enunciado n. 105 do FONAJE), dentro de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10%
sobre o valor da condenação, na forma do art. 475-J do CPC. Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria.
Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.São Luis Gonzaga do Maranhão, 09/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000568-94.2012 .8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA DA COSTA
ADVOGADOS:CLEMILTON SILVA RIBEIRO (OAB/MA 7531)
REQUERIDO:BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO:NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/MA 9348 A)
Conclusão de sentença de fls. 62: 1. Pelo exposto, extingo o processo aplicando analogicamente o art. 53, §4º, da Lei n.
9.099/95. Sentença publicada com o reebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.
Acaso haja o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas, sem prejuízo de ser expedido em favor da
exequente, a pedido, certidão de dívida. São Luis Gonzaga do Maranhão, 09/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 9000568-94.2012.8.10.0127 - JE
DENOMINAÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA DA COSTA
ADVOGADOS:CLEMILTON SILVA RIBEIRO (OAB/MA 7531)
REQUERIDO:BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO:NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/MA 9348 A)
Conclusão de sentença de fls. 62: 1. Pelo exposto, extingo o processo aplicando analogicamente o art. 53, §4º, da Lei n.
9.099/95. Sentença publicada com o reebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados.
Acaso haja o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas, sem prejuízo de ser expedido em favor da
exequente, a pedido, certidão de dívida. São Luis Gonzaga do Maranhão, 09/01/2013.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito

São Raimundo das Mangabeiras
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 53-22.2006.8.10.0129
AÇÃO: PENAL
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU: RONIVON DA SILVA
ADVOGADO: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA (OAB/MA 6560)
JUIZ DE DIREITO: JOSE AUGUSTO SÁ COSTA LEITE
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Augusto Sá Costa Leite, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Raimundo
das Mangabeiras, Estado do Maranhão, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo se processa a Ação Penal nº 53-22.2006.8.10.0129 movida pelo Ministério Público contra RONIVON DA SILVA,
brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, filho de Maria das Dores da Silva, residente na Rua São Francisco, Bairro São
Francisco, residindo atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo que expediu-se o presente edital com a finalidade de INTIMÁLO para comparecer perante este Juízo, no Auditório da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, no dia
12/04/2013, às 08h:30min, onde será submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será afixado no lugar público de costume e publicado na forma da lei. O que se
CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial ao meu cargo, nesta Cidade de São Raimundo
das Mangabeiras, Estado do Maranhão, 18 (dezoito) dias do mês de março de 2013. Eu, Carlos André Arrais de Oliveira,
Secretário Judicial o fiz digitar e conferi.
JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE
Juiz de Direito
PROCESSO Nº. 136-28.2012.8.10.0129
AÇÃO: DIVORCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: DAIANE DE OLIVEIRA MELO DE FREITAS
REQUERIDO: DIMAS ADAMES DE FREITAS MELO
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FINALIDADE – Intimação do curador, Dr. JOSÉ RIBAMAR SALES NAZARENO para que emende a contestação oferecida
esclarecendo que o mesmo foi nomeado curador do requerido DIMAS ADAMES DE FREITAS MELO, prazo de 05 (cinco) dias.
São Raimundo das Mangabeiras, 18 de março de 2013. Eu, Carlos André Arrais de Oliveira, Secretario Judicial, subscrevo e
assino.
CARLOS ANDRE ARRAIS DE OLIVEIRA
Secretário Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Titular desta Comarca, nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n° 001/2007/CGJ/MA
PROCESSO Nº: 336-69.2011.8.10.0129
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LUIS LIMA CHAVES
RÉU: ROSA DA SILVA PIRES
ADVOGADO: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA (OAB/MA 6560)
JUIZ DE DIREITO: JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE
FINALIDADE – Intimação da parte contrária para apresentar manifestação, inclusive quanto à avaliação de fls. 61/62, no prazo de
10 (dez) dias. São Raimundo das Mangabeiras, 18 de março de 2013. Eu, Carlos André Arrais de Oliveira, Secretario Judicial,
subscrevo e assino.
CARLOS ANDRE ARRAIS DE OLIVEIRA
Secretário Judicial
Assino de ordem do MM. Juiz Titular desta Comarca, nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n° 001/2007/CGJ/MA
PROCESSO: 1290-81.2012.8.10.0129
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: JAIRA RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: FRANCISCO DE DEUS BARROS (OAB/ MA 4806)
JUIZ DE DIREITO: JOSE AUGUSTO SÁ COSTA LEITE
SENTENÇA
Vistos etc.
DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VIII), tendo por fundamento desistência
presumida e por abandono de causa, ante ao desinteresse da autora no desenvolvimento regular do feito. Arquive-se,
oportunamente e com as cautelas legais. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mangabeiras (MA), 15 de março de
2013.
JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE
Juiz de Direito

São Vicente Férrer
Processo n° 427-59.2011.8.10.0130
Ação de Interdição
Requerente: Ministério Público Estadual
Interditando: Ezequias Pacheco Borges
SENTENÇA
Relatório
O ministério Público ajuizou Ação de Interdição de Ezrquias Pacheco Borges, informando que o interditando sofre de deficiência
mental.
Em audiência realizada em 17.01.2012 fora realizado interrogatório do Interditando e a determinação de submissão à perícia
médica. Não houve qualquer impugnação.
Não houve contestação do Curador Especial.
Laudo médico apresentado na fl.17.
O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls.22)
É o que importa relatar. Passo a decidir.
Fundamentação
Resta evidenciado dos autos que interditando foi acometido de enfermidade que o incapacita para a prática plena dos atos da vida
civil, imprescindindo de assistência.
Tal afirmação exsurge do Laudo Pericial da fl.17, no qual a medida atestou que o interditando é portador de deficiência,
classificada como F 70.1 (CID-10).
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Outrossim, quando da audiência, as impressões do juízo foram neste sentido:
“ O interditando respondeu todas as perguntas que lhe foram formuladas. Não se mostrou, todavia, inteiramente orientado, além
de apresentar alguns sinais de distúrbio mental”
Vê-se dos autos que não há óbice à interdição do requerente, razão pela qual não é outra a decisão senão conceder-lhe a tutela
pleiteada.
Dispositivo
Logo, ACOLHO o pedido formulado pelo Autor, e, nos termos do art.269, inc. I, do Código de Processo Civil, extingo o processo
com resolução do mérito, para decretar a interdição de Ezequias Pacheco Borges, por ser absolutamente incapaz de exercer os
atos da vida civil, na forma dos artigos 3°, II e 1.767,I do Código Civil.
Nomeio como curador sua prima, senhora Cleidionice Borges Fonseca, devendo esta prestar o necessário compromisso, nos
termos do art. 1.187,I do Código de Processo Civil.
Determino a expedição de mandado ao Cartório de registro Civil e publicação de editais, em obediência ao disposto nos artigos
1.184 do Código de Processo Civil e art. 9° III do Código Civil.
Sem custas (art.12 da Lei Estadual n° 9.109/2009).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Vicente Férrer (MA), 11 de junho de 2012.
Artur Gustavo Azevedo do Nascimento
Juiz de Direito
Processo n° 77-71.2011.8.10.0130
Ação de Alimentos
Autor: MPE, em favor da menor Hingrid Fernanda Pinheiro Escobar
Réu: Jerônimo Frederico Fonseca Escobar
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, na qual nas fls.33 conta o comprovante de pagamento das prestações alimentares.
Desta forma, nos termos do art. 794, I, Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, por conseguinte, determino o
arquivamento dos presentes autos, observadas as formalidades legais.
Sem custa.
Publique-se. Registra-se. Intimem-se.
São Vicente Férrer (MA), 19 de setembro de 2012.
Artur Gustavo Azevedo do Nascimento
Juiz de Direito

Senador La Roque
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 DIAS
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Flávio Roberto Ribeiro Soares, MM. Juiz(a) de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca
de Senador La Rocque, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Judicial, tramitam a AÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, autos de nº 26-86.2013.8.10.0131 (262013), em
que consta(m) como requerente(s) o(a)(s) DURVALINA VIANA LOGRADO , ANTONIO CARLOS MENEZES LOGRADO e
requerido(a)(s) ANTONIO MARCINEIRO, ELISMAR DE TAL, MILITANTES DO MOVIMENTO SOCIAL DOS TRABALHADORES
SEM TERRA, JOAO BOCÃO.
FINALIDADE: CITAÇÃO de PEDRO SILVA DA CONCEIÇÃO, MARTINHO DA SILVA, RAIMUNDO CORREIA, SIVAMAR
OLIVEIRA SILVA, PEDRO ALVES DO NASCIMENTO, ANTONIO MARCINEIRO, ELISMAR E JOÃO BOCÃO, todos com
qualificação ignorada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 05
(cinco) dias.
E para que chegue ao conhecimento de todos e especialmente ao requerido, mando expedir o presente que será publicado no
jornal local e fixado no átrio do Fórum.
Senador La Rocque/MA, 18 de Março de 2013.
Flávio Roberto Ribeiro Soares
Juiz(a) de Direito Respondendo
Processo nº 0000867-18.2012.8.10.0131
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Autor: JOSIMAR MIRANDA MENDES
Réus: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
Sentença
Autos Nº 8672012SENTENÇA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por JOSIMAR MIRANDA
MENDES em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, na qual pretende sua condenação
em quantia equivalente a R$13.500,00 a título de indenização por pagamento do seguro DPVAT, posto que em 13.02.2011 sofreu
acidente automobilístico, tendo debilidade permanente do membro inferior esquerdo, requerendo, assim, indenização. Juntou
documentos, entre eles laudo médico e exame de corpo de delito emitido pelo Instituto Médico Legal da cidade de Imperatriz/MA
(fls. 08/12).Citado o réu, compareceu a audiência e contestou. Audiência de conciliação, instrução e julgamento infrutífera. Vieram
os autos conclusos.É o que basta a relatar. Decido.Objetiva a parte autora ser ressarcida por danos decorrentes de sinistro
ocasionado por acidente automobilístico em via terrestre onde figura como vítima a própria autora. Fato ocorrido em
13/02/2011.Em detida análise ao caderno processual, observa-se não apenas a prova do acidente (fls. 08/09), mas também as
consequências do mesmo, ou seja, debilidade permanente do membro inferior esquerdo caracterizado pela "irregularidade óssea e
áreas escleróticas na falange proximal do 3º dedo e base do 3º metatarso", concluindo, assim, ao final, pela debilidade permanente
do membro periciado, de acordo com o Exame de Corpo de Delito (fls. 10), elaborado pelo perito do Instituto Médico Legal, deste
Estado.Com efeito, os documentos acostados pela demandante, notadamente o laudo do Instituto Médico Legal (fls. 10), deixam
claro que o evento debilidade decorreu de acidente automobilístico, o que prova o nexo causal. Dessa forma, foram
satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 5º da Lei 6.174/1974.Por outro lado inexiste nos autos comprovantes de que a
autora tenha percebido qualquer valor a título de indenização de Seguro DPVAT, razão pela qual restam presentes os requisitos
legais para o recebimento da indenização.No que tange ao quantum indenizatório, é prudente que se ressalte que o art. 3º da Lei
6.194/1974, com redação dada pela Lei 11.482/2007, estabeleceu como parâmetro o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente, a ser aferido conforme o grau de debilidade acometido pela vítima do
acidente. Esta fixação, por seu turno, deve obediência à tabela em anexo a Lei 11. 945/2009, que incluiu o parágrafo primeiro e
incisos ao artigo da 3º Lei 6.194/1974.Com as modificações introduzidas pela Lei 11.945/2009, percebe-se que o valor da
indenização relacionado ao seguro obrigatório deve ser proporcional ao grau de invalidez apresentada, apurada caso a caso. Não
há como ficar indiferente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento no sentido de validade
da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau da invalidez. Senão
vejamos:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO
PROPORCIONAL. 1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo
proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 2 - Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no Ag 1360777/PR. Relatora Ministra Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma. Julgado em: 07/04/2011.
Publicado em 29/04/2011). Sem grifo no original.CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL.
PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em situações
de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT.
Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1368795/MT - Rel. Min. Luis Felipe Salomão. T4 Quarta Turma. Data do julgamento: 12/04/2011. Publicado em: 18/04/2011). Sem grifos no original.Diante de tantos precedente, o
STJ editou a Súmula n.º 474, com o seguinte enunciado: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".Dessa forma, constatando que não houve danos corporais
totais, o segurado somente faz jus à indenização dos termos previsto na Lei 11.945/2009, ou seja, de acordo com a tabela
supracitada, que fixa o valor máximo da indenização e prevê, para o cálculo da indenização devida ao acidentado, a aplicação de
percentagem de redução funcional apresentada pelo membro ou órgão nas hipóteses de invalidez que não seja total. Na situação
em exame, os peritos responderam positivamente quanto à existência de irregularidade óssea e áreas escleróticas na falange
proximal do 3º dedo e base do 3º metatarso, concluindo, ao final, pela debilidade permanente do membro inferior esquerdo, e ante
a inexistência de pagamento administrativo, faz necessária à fixação do valor da indenização. Aplico o percentual de 10%, de
acordo com a Tabela em anexo a Lei 6.194/1974 pelo fato de incidir o presente caso na situação de "Perda anatômica e/ou
funcional completa de qualquer um dos dedos do pé". O fato ocorreu em 13/02/2011, na vigência da Lei 11.482/2007, portanto, o
valor que deve servir de parâmetro é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo a demandante o direito a R$ 1.350,00
(um mil trezentos e cinqüenta reais) por reputar como valor justo, razoável e proporcional a reparação do dano.Em relação aos
juros de mora e a correção monetária, os primeiros incidiram a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e da
Súmula 426 do STJ. Enquanto o segundo terá como termo inicial a data do evento danoso, nesse sentindo o precedente do
Tribunal da Cidadania:AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é
a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 46024/PR. Relator (a). Ministro SIDNEI
BENET. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data julgamento: 16/02/2012. DJe 12/03/2012). Ante o exposto, com base nos
fundamentos e dispositivos acima elencados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, o que faço com suporte no art.
269, inciso I, do CPC, para condenar a ré SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, a pagar ao
autor, JOSIMAR MIRANDA MENDES, o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinqüenta reais), com correção monetária, a
partir da data do evento danoso (13/02/2011) pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a contados da citação, nos termos dos
artigos 404 a 407 do Código Civil vigente, correspondente ao pagamento da indenização de seguro obrigatório (DPVAT). Custas e
honorários advocatícios no percentual de 10% pela sucumbente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição.P.R.I.C.
Senador La Rocque/MA, 26 de fevereiro de 2013.
GLENDER MALHEIROS GUIMARÃES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Amarante/MA
Respondendo por Senador La Rocque
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Processo nº 0001193-75.2012.8.10.0131
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: FRANCISCO DE QUEIROES FILHO
Réus: BANCO VOTORANTIM S.A
SENTENÇA
Vistos.Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico C/C Indenização por Danos Morais, Restituição de Valores
ajuizada por FRANCISCO DE QUEIROES FILHO em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, onde alega que é aposentada
perante o INSS e que junto ao seu benefício o banco requerido, sem o seu consentimento, efetivara um financiamento sob o
contrato de Nº 193969745.Alegou que o primeiro desconto no valor de R$ 138 (cento e trinta e oito reais) foi realizado no dia
07.10.2009 e o último seria descontado em 07.09.2014, conforme histórico de consignações fornecido pelo INSS.Juntou
documentos às fls. 10/18.Parte requerida devidamente citada para comparecerem em audiência una de conciliação, instrução e
julgamento (fls. 10).Audiência de conciliação infrutífera (fls. 61).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido.Verificando o autor
que foi vítima de um empréstimo realizado em seu nome, o que contestou o réu, todavia não trazendo aos autos prova em sentido
contrário, conspira contra seus argumentos o fato de ao ser indagado sobre a idoneidade do contrato até o ajuizamento da ação,
não ter tomado as medidas cabíveis, ao menos de modo cautelar, para suspender os efeitos decorrentes da alegada mora, por
exemplo suspensão das inscrições diante da possível fraude. E mais. Podendo fazer prova, não juntou as cópias dos aludidos
contratos, a fim que se pudesse verificar o firmamento do negócio jurídico e sua base negocial entre as partes. Note-se que os
empréstimos obtidos na condição de aposentado não podem exceder o limite de 30% dos seus rendimentos, conforme previsto na
Lei nº 10.820/2003, o que o resta acomodado. Todavia a alegação do autor de que não contratou com o réu desborda na orla do
’negócio jurídico inexistente’, o qual é caracterizado pela falta de algum elemento estrutural, como o consentimento, por exemplo.
É puro fato, sem existência legal. Não se mostra razoável exigir do autor prova da inexistência da relação jurídica que deu azo ao
débito em apreço, sob pena de se lhe impor ônus de prova negativa, sacrifício que tem sido exprobrado desde o antigo Direito
Romano. Se a máxima negativa non sunt probanda não contém, filosoficamente, uma verdade absoluta, a sabedoria de seu
espírito é inegável, já que a experiência de vida revela que, senão impossível, pelo menos sempre assaz dificultosa é a tarefa de
provar uma negação ou um fato negativo. Donde emerge razoável inverter o ônus da prova (CDC art. 6º, VIII). Logo é típica a
inexistência de relação jurídica (ou mesmo de relação jurídica válida) entre as partes, diante da falta de seus pressupostos
materiais de constituição, conforme disposto no art. 104 do Código Civil. O autor pro outro lado, juntou extrato bancário de sua
conta, comprovando não ter recebido o valor do aludido empréstimo. Ou seja, o negócio jurídico inexistente, como no caso, é
aquele que falta um pressuposto material de constituição, isto é: falta o agente, ou falta o objeto, ou não foi emitida a declaração de
vontade. Considere-se, ademais, que a pessoa não pode anuir com sua própria desgraça. Como adverte Pietro Perlingieri: "o
indivíduo não pode validamente consentir na total alienação ou degradação de si mesmo", e a disponibilidade não pode ser a tal
ponto que ofenda outros direitos inatos e indisponíveis. Outrossim, quanto ao dano moral, o qual emerge da violação do patrimônio
jurídico do autor, notadamente da utilização de seus dados para a realização de empréstimo, o qual veio a ofuscar sua renda
mensal, diante das provas dos autos, nos termos do art. 186 e 927 do CC, arbitro em R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) o
qual não se mostra elevado, ínfimo ou abusivo de qualquer forma, diante do valor da contratação indevida levada a efeito pelo réu
de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e sua repercussão na renda familiar do autor que sobrevive de 1 (um) salário mínimo,
privando-o do chamado mínimo vital em afronta à sua dignidade e de sua família. Pelo exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes e para condenar os
réus em indenizar os danos morais no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) acrescidos de correção monetária e
juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento, determinando por decorrência a imediata exclusão da inscrição de tal registro
no INSS referente ao contrato nº 193969745, bem como, a devolução das parcelas indevidamente pagas no valor de R$ 138,00
(cento e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos), cabendo aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que se trata
de cobrança de débito de consumidor inadimplente, sendo impertinente a alegação de ausência de má-fé nos descontos,
considerando que desde a citação o autor apresentou sua irresignação e ainda assim mantiveram-se os descontos. Condeno,
ainda, em obrigação de não fazer consistente em o réu abster-se de proceder a novos descontos, sob pena de multa cominatória
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido.Custas e honorários advocatícios no percentual de 10% pela
sucumbente sobre o valor da condenação.Publique-se.Cumpra-se.Senador La Rocque (MA), 01.03.2013.
GLENDER MALHEIROS GUIMARÃES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Amarante/MA
Respondendo por Senador La Rocque

Sucupira do Norte
Processo n. 157-92.2012.8.10.0132
Requerente: EDNA MARIA GUIMARÃES NOLÊTO
Advogado: SARAH CAROLINE GUIMARÃES SOUSA OAB/PI 7547
Requerido: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A
INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita em favor do autor, na forma da Lei n° 1.060/50.
É verdade que a legislação da regência exige como requisito para a concessão do beneplácito a simples afirmação da parte de
que não pode suportar o pagamento das custas processuais (art. 4°), presumindo-se pobre, até prova em contrário, mas é certo
também que o caso concreto revela peculiaridades que devem ser muito bem analisadas pelo Juízo em homenagem ao princípio
do acesso à Justiça em favor daqueles que realmente necessitam.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que cabe à parte requerente da gratuidade da justiça o
ônus de demonstrar à sociedade o preenchimento do requisito do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, mediante prova concreta
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PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA BASTANTE A AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DA
BENESSE. NECESSIDADE DE PROVA DA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. É possível ao magistrado condicionar a concessão da justiça gratuita à comprovação do estado
de miserabilidade do beneficiário (STJ, Ministra Laurita Vaz). Logo, à míngua de tal providência, alvitrada é a conversão do
julgamento em diligência para oportunizar à parte a comprovação de sua incapacidade econômico-financeira de arcar com as
despesas processuais (AC n° 2008.018697-1, da Capital, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 10/10/2008)
No caso dos autos, não fora sequer apresentada comprovação de pobreza jurídica, constando apenas a declaração simplória da
pessoa física do demandante quanto à impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Ora, se não resta comprovada
miserabilidade jurídica do requerente, não há como lhes deferir os benefícios da assistência gratuita.
Ademais, o valor da causa nas ações que se discutem a revisão de cláusulas contratuais deve equivaler ao valor do benefício
almejado pela parte autora, ou seja, a diferença entre o valor estipulado em contrato e o valor que o autor reconhece devido,
conforme entendimento do STJ:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARTIGO 258 DO
CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1- Na fixação do valor da causa, em ação onde se discute a
revisão de cláusulas contratuais, esta Corte adota o principio de que o valor da causa deva equivaler ao valor do benefício
almejado pela parte. 2 – Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, há necessidade, diante das normas legais regentes da matéria
(art. 541, parágrafo único, do CPC c/c art. 255 do RISTJ), de confronto, que não se satisfaz com a simples transcrição de ementas,
entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstancias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Ausente a demonstração analítica do dissenso, incide a censura da súmula
284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3 – Recurso conhecido em parte (letra a) e, nesta extensão, parcialmente provido
(STJ – RECURSO ESPECIAL: REsp 425467 MT 2002/0038292-RELATOR(a): Ministro FERNANDO GONÇALVES
Julgamento: 15/08/2005 Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA Publicação: DJ 05.09.2005 p. 410)
Assim, intime-se o patrono do autor para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, sob peã de extinção e arquivamento.
a) Adequando o valor da causa, bem como procedendo ao recolhimento das custas processuais, sem prejuízo de posteriormente
ser adequado o valor da causa à decisão final;
b) Depositando judicialmente o valor que reconhece devido, com relação às parcelas vencidas e as que forem vencendo mês a
mês, demonstrando na petição inicial, para fins de apreciação da tutela antecipada requerida.
Oportunamente, voltem-se os autos conclusos.
Providências necessárias. Cite-se.
Sucupira do Norte-MA, 20 de fevereiro de 2013.
Carlos Eduardo de Arruda Mont’Alverne
Juiz Respondendo pela Comarca de Sucupira do Norte
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
AÇÃO: CORREIÇÃO-GERAL
PROCESSO Nº 001/2013.
O Doutor CARLOS EDUARDO DE ARRUDA MONT’ALVERNE, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Sucupira do Norte,
Estado do Maranhão. TORNA PÚBLICO
A portaria da Correição-Geral Ordinária nos autos nº 001/2013, abaixo transcrita: PORTARIA n.º 04/2013. O DOUTOR CARLOS
EDUARDO DE ARRUDA MONT’ALVERNE, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE,
ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.CONSIDERANDO que o artigo 14, do Código de
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão estipula que a correição geral ordinária será realizada no
primeiro semestre de cada ano, em período previamente determinado;CONSIDERANDO a manifesta necessidade de correição
nos serviços judiciais e extrajudiciais desta Comarca de SUCUPIRA DO NORTE.RESOLVE:Art. 1º - Designar o dia 18 (dezoito) de
março de 2013, às 08:00 horas, para início dos trabalhos da Correição Geral Ordinária da Comarca de Sucupira do Norte,
designando, desde já o dia 26 (vinte e seis) de março do corrente ano, às 18:00 horas, para término dos trabalhos; ressalvadas as
hipóteses de finalização dos trabalhos antes da data prevista ou a necessidade de prorrogação dos serviços, ficando suspensos
todas as audiências neste período com exceção daquelas relativas às ações criminais que envolvam réus presos ou relativas aos
Juizados Especiais Cível e Criminal, bem como aquelas relativas às ações de alimentos.Art. 2º - Designar ao Secretário Judicial
desta Comarca Gutemberg Tomaz de Aquino, para secretariar os trabalhos;Art. 3º - Determinar que todos os processos se
encontrem na Secretaria com 24 (vinte quatro) horas de antecedência ao inicio dos serviços; Art. 4º - Determinar a expedição de
convites ao Promotor de Justiça e à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, para acompanhamento dos serviços; Art. 5º Determinar a expedição de convites às autoridades locais e para todos os advogados militantes na Comarca para participarem das
solenidades de abertura e de encerramento dos serviços; Art. 6º - Determinar a publicação da presente Portaria no Diário da
Justiça, bem como sua divulgação nos meios de comunicação disponíveis na Comarca e a remessa de cópias para o Presidente
do Tribunal de Justiça e para o Corregedor-Geral de Justiça. Autue-se Publique-se. Registre-se, esta no livro de Registro de
Portaria (art. 57, alínea do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão). Gabinete do Juiz de
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Direito da Comarca de Sucupira do Norte, aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano 2013. CARLOS EDUARDO DE ARRUDA
MONT’ALVERNE, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA COMARCA DE SUCUPIRA DO NORTE.
Processo n. 257-18.2010.8.10.0132
Requerente: AMARO PEREIRA DE BRITO
Requerido: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
Advogado:TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ OAB/MA 8654-A
Finalidade: Intimar a parte requerida para, querendo apresentar Impugnação à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do art. 475, § 1º do Código de Processo Civil.
Sucupira do Norte-MA, 18 de março de 2013.
Gutemberg Tomaz de Aquino
Secretário Judicial de Vara
Assino de Ordem do MM. Juiz respondendo por esta comarca, nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n° 001/2007/CGJ/MA

Timbiras
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 10 DIAS)
PROCESSO Nº. 309-37.2012.8.10.0134
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S): FRANCISCO EVANDRO VALDEVINO, VULGO "GAGO"
A Excelentíssima Doutora JOSANE ARAÚJO FARIAS BRAGA, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá,
respondendo pela Comarca de Timbiras, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) dias, que fica CITADO
o réu Francisco Evandro Valdevino, vulgo "Gago", brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Lucas/CE, nascido aos 13/07/1971, filho
de Antonio Viana da Silva e Antonia Valdevino da Silva, residente e domiciliado no Povoado Lagoa Preta, Zona Rural do município
de Timbiras/MA, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação supracitada, devendo, no prazo
de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, por escrito, oportunidade em que poderá arquir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificandoas e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Timbiras, Estado do
Maranhão, 18 de Março de 2013. Eu, Eulimar de França Pereira, Secretária Judicial Substituta, o fiz digitar e conferi.
JOSANE ARAÚJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá,
respondendo pela Comarca de Timbiras
PROCESSO Nº. 100-68.2012.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
AUTOR: DJANE ARAÚJO SILVA
Advogado(a)(s): Carlos Wenderson Rego Vasconcelos Sinimbu
RÉU(S): ALCIDES FÁBIO PEREIRA, CONHECIDO POR "FÁBIO"
INTIMAR o(a)(s) o Dr. Carlos Wenderson Rego Vasconcelos Sinimbu, OAB PI, nº 4715, a comparecer(em) a este Juízo, digo à
Rua Manoel Gonçalves de Almeida, 948, Forquilha, Timbiras/MA, para participar(em) da audiência de Preliminar, designada nos
autos supracitados para o dia 15/05/2013 às 11:30h. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Timbiras, Estado do Maranhão, 18 de Março de 2013.Eu, ___________, Eulimar de França Pereira, Secretária Judicial Substituta o
fiz digitar, conferi, subscrevi e assino de ORDEM do(a) MM. Juiz(a) de Direito respondendo por esta Comarca.
Eulimar de França Pereira
Secretária Judicial Substituta
PROCESSO Nº. 18-47.2006.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil Pública
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RÉU(S): ROBSON ANTONIO DE MELO ALVIM FRANÇA
Advogado(a)(s): Sandro Silva de Souza
INTIMAR o(a)(s) o Dr. Sandro Silva de Souza, OAB/MA 5161, a comparecer(em) a este Juízo, digo à Rua Manoel Gonçalves de
Almeida, 948, Forquilha, Timbiras/MA, para participar(em) da audiência de Instrução e Julgamento, designada nos autos
supracitados para o dia 21/05/2013 às 11:00h. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Timbiras,
Estado do Maranhão, 18 de Março de 2013.Eu, _________, Eulimar de França Pereira, Secretária Judicial Substituta o fiz digitar,
conferi, subscrevi e assino de ORDEM do(a) MM. Juiz(a) de Direito respondendo por esta Comarca.
Eulimar de França Pereira
Secretária Judicial Substituta
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Timon
Segunda Vara de Timon
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Autor(a): Mattel do Brasil Ltda
Advogado(a): Clara Chaitz Scherkerkewitz OAB/SP 63.905
Contra: SP Distribuidora Ltda
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 2962-40.2012.8.10.0060
(2962/2012):
ATO ORDINATÓRIO de fls. 490 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
Manifeste-se a parte autora sobre a(s) certidão(ões) do oficial de justiça de fls. 489-v, no prazo de 10 (dez) dias. Timon-MA, 15 de
março de 2013. Kleber Lopes de Almeida. Auxiliar Judiciário - Mat. 1503168.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
Autor(a): BV Financeira S/A CFI
Advogado(a): Celso Marcon OAB/MA 8104-A
Contra: Werbeth Silva de Freitas
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 4426-36.2011.8.10.0060
(3174/2011):
ATO ORDINATÓRIO de fls. 50 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
Tendo em vista certidão supra, intime-se o autor para que informe a este Juízo no prazo de 05(cinco) dias novo endereço do réu.
Timon, 7 de Março de 2013. Luis Eduardo de Miranda Meneses. Secretário Judicial da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
Autor(a): Banco Gmac S/A
Advogado(a): Celso Marcon OAB/MA 8104-A
Contra: José Armando Cruz
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 4912-84.2012.8.10.0060
(5011/2012):
ATO ORDINATÓRIO de fls. 53 para conhecimento da parte autora, através de seu advogados, com o seguinte dispositivo:
Manifeste-se a parte autora sobre a(s) certidão(ões) do oficial de justiça de fls. 52-v, no prazo de 10 (dez) dias. Timon-MA, 14 de
março de 2013. Kleber Lopes de Almeida. Auxiliar Judiciário. Mat. 1503168.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Autor(a): Administradora de Consórcio Nacional Honda
Advogado(a): Edemilson Koji Motoda OAB/SP 231.747
Contra: Manoel Divino Conceição
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 81-56.2013.8.10.0060
(85/2013):
ATO ORDINATÓRIO de fls. 42 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
Manifeste-se a parte autora sobre a(s) certidão(ões) do oficial de justiça de fls. 39, no prazo de 10 (dez) dias. Timon-MA, 15 de
março de 2013. Kleber Lopes de Almeida. Auxiliar Judiciário - Mat. 1503168.
AÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
Autor(a): Katiana da Silva Sales
Advogado(a): Aécio Kleber de Sales Ramos Neto OAB/PI 6417
Contra: Banco BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 822-96.2013.8.10.0060
(868/2013):
ATO ORDINATÓRIO de fls. 12 para conhecimento da parte excipiente, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda o cálculo das custas. Após, intime-se a parte excipiente para
pagar as despesas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Timon-MA, 11 de março de 2013. Luís Eduardo de Miranda
Meneses. Secretário Judicial da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
Autor(a): Banco Itaucard S/A
Advogado(a): Celso Marcon OAB/MA 8104-A
Contra: Alexandro Carvalho de Sousa
Advogado(a): Pedro Henrique Alves Beserra OAB/PI 6966
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A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 4643-45.2012.8.10.0060
(4717/2012):
DECISÃO de fls. 58/58-v para conhecimento das partes, através de seus advogados, com o seguinte dispositivo: Após a
decisão de fls. 36 que deferiu a liminar de busca e apreensão, a parte ré trouxe aos autos a petição de fls. 54/57, requerendo a
purgação da mora. Irretocável, neste momento, a liminar anteriormente concedida, posto que o substrato fático e jurídico que deu
escopo à sua concessão subsiste. Quanto à pretensão consignatória da parte demandada, recentes julgados têm firmado o
entendimento de que o Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei 10.931/2004, deverá ser mitigado
pelos preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, subsistindo a possibilidade de purgação da mora nos termos do
artigo 401, inciso I, do Código Civil, mormente em se tratando de contrato de adesão, caso em que a lei faculta ao aderente a
possibilidade de escolha pelo aperfeiçoamento da avença, conforme artigo 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o
tema colacionamos as seguintes jurisprudências, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando
o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. O
montante da dívida cobrada, objeto da purgação da mora, deve compreender somente as prestações vencidas no momento do
cálculo. Interpretação com base na antiga redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Cabível a condenação a honorários
advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão. 4. Recurso especial conhecido em parte e
provido. REsp 882384 / GO. RECURSO ESPECIAL: 2006/0192296-7; Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123):
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA: Data do Julgamento: 18/02/2010: Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2010. Grifamos.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PURGAÇÃO DA MORA QUE DEVE ENGLOBAR O DÉBITO
VENCIDO ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO, COM OS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS, ALÉM DE CUSTAS, DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS IMPROVIDOS. TJ/SP. Processo: APL 9117543902008826 SP
9117543-90.2008.8.26.0000. Relator(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville. Julgamento: 08/11/2011. Órgão Julgador: 28ª Câmara de
Direito Privado. Publicação: 11/11/2011. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CÁLCULO PARA PURGA DA MORA. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ATÉ O
DEPÓSITO, INCLUÍDAS AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No cálculo para purga da mora
devem ser consideradas as parcelas vencidas e impagas, acrescidas daquelas que vencerem entre o ajuizamento da ação e o
efetivo depósito da quantia devida, incluídas as custas processuais e honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70044739589, Décima...
(70044739589 RS , Relator: Sejalmo Sebastião de Paula Nery, Data de Julgamento: 10/10/2011, Décima Quarta Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2011, undefined) Destacamos. Considerando que a purgação da mora se refere
ao débito vencido com os encargos do contrato e mais as custas processuais e honorários advocatícios, apresentados pelo autor,
indefiro o pleito de envio dos autos à Contadoria e determino a intimação do advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar o demonstrativo das parcelas vencidas no momento do cálculo, bem como, das custas processuais antecipadas e
dos honorários advocatícios, fixados os últimos em 15% sobre o valor total do débito vencido. Após, intime-se o requerido para, no
prazo de 03 (três) dias, realizar o depósito judicial do montante supracitado, para fins de purgação da mora. Por fim, proceda o Sr.
Secretário Judicial à juntada do mandado de busca e apreensão, e em seguida, certifique a tempestividade do pleito de purgação
da mora. Intimem-se. Timon - MA, 14 de março de 2013. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
REQUERENTE:ALLISON CHISTIAN SILVA PARENTES
Advogado (a):Wagner José da Silva Carvalho Júnior – OAB/PI – 8733.
REQUERIDO:BANCO SANTADER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processonº. 4645-15.2012.8.10.0060
(4719/2012).
DESPACHO de fls. 54 para conhecimento da parte requerente, através do seu advogado, com o seguinte dispositivo: “Nos
termos da Lei nº. 1.060/50, defiro o pedido de justiça gratuita formulado nos autos. Quanto ao pedido de tutela antecipada, deixo
para apreciá-lo após o decurso do prazo para contestação”. Cite-se na forma requerida, fazendo-se as advertências legais.
Intimem-se. Cumpra-se. Timon - MA, 08 de marco de 2013- Dra. Susi Ponte de Almeida - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Autor(a): Aluebe das Luzes Araújo
Advogado(a): Ernivaldo Oliveira de Azevedo Silva OAB/PI 9454 e Karllos Anastácio dos Santos Soares OAB/PI 7827
Contra: Banco Itau Leasing
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 768-33.2013.8.10.0060
(809/2013):
DECISÃO de fls. 12 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo: Defiro os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Após análise das alegações esposadas na inicial, tenho que o pleito de liminar de
exibição de documentos deve ser indeferido, pois o deferimento da pretensão liminar configuraria o esgotamento do objeto da ação
cautelar, bem como, a irreversibilidade da medida liminar, o que deve ser evitado, especialmente sem que se tenha dado
oportunidade de contraditório à parte requerida. Nesse sentido colacionamos a seguinte jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AÇÃO
CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR. 1. Em
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princípio, não cabe o deferimento liminar de exibição de documentos nas ações cautelares, tendo em vista que, além de
irreversível, tal medida exaure a pretensão do autor, sem que ao réu tenha sido dada a oportunidade de se manifestar sobre o
pedido. 2. Agravo provido. TJDFT-085394 (Processo nº 2009.00.2.006596-1 (378796), 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Cruz
Macedo. unânime, DJe 05.10.2009). Ante os argumentos acima expostos, indefiro o pedido de liminar de exibição de documentos.
Ademais, cite-se a requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a exibição do documento referido na inicial, ou contestar a
ação, sob pena de revelia. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Timon-MA, 12 de março de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida.
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Autor(a): Sul Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado(a): Gabriel Fernandes Lima OAB/PE 1.517-A
Contra: Janio Pereira
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 412-38.2013.8.10.0060
(438/2013):
DESPACHO de fls. 81 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo: Em
observância ao Art. 284 do Codex Processual Civil, intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a
inicial no tocante ao valor da causa, posto que o quantum da demanda deverá refletir o benefício econômico postulado em juízo,
no caso em comento, o crédito devidamente atualizado nos termos do demonstrativo de débito de fl. 73/76, tudo conforme
interpretação analógica dos preceitos do Art. 259 do Codex Processual Civil, providência esta que deverá ser cumprida sob pena
de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Após o cumprimento da referida
determinação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas complementares, devendo o postulante ser
intimado para pagá-las, no prazo de 05(cinco) dias, após o que, venham-me conclusos para deliberação. Intime-se. Timon, 08 de
março de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Autor(a): Cidimar Cardoso Dias
Advogado(a): Henry Wall Gomes Freitas OAB/MA 10.502-A e OAB/PI 4344-05 e Christiana Barros Silva OAB/MA 10.354-A e
OAB/PI 7740-10
Contra: Banco Dibens Leasing S/A
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 5103-66.2011.8.10.0060
(3834/2011):
DESPACHO de fls. 174 para conhecimento das partes, através de seus advogados, com o seguinte dispositivo: Presentes os
pressupostos de admissibilidade do recurso, determino que subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão para
sábia apreciação da matéria, com as homenagens deste Juízo. Serve este como mandado/ carta de intimação, caso necessário.
Timon-MA, 07 de janeiro de 2013. Juíza Rosa Maria da Silva Duarte. Titular da 3ª. Vara Cível, respondendo cumulativamente pela
2ª. Vara Cível.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
(SPC, SERASA E CADIN)
Autor(a): Evando da Silva Pereira
Advogado(a): Karllos Anastacio dos Santos Soares OAB/PI 7827 e Ernivaldo Oliveira de Azevedo Silva OAB/PI 9454
Contra: Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 5178-71.2012.8.10.0060
(5296/2012):
DESPACHO de fls. 29/31 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo: (...)Tendo
em vista o imperativo do Art. 275, I, do CPC, bem como partindo do entendimento de que a observância do rito sumário, nas
hipóteses previstas na legislação vigente, é obrigatória, não podendo ser afastada nem por vontade das partes, nem mesmo por
deliberação do juiz, a menos que, neste último caso, a complexidade da demanda exija prazos maiores e dilação probatória
incompatível com a celeridade do procedimento sumário, o que, salvo melhor juízo, não parece ser a situação da presente
demanda, deve esta lide submeter-se aos ditames do rito mais célere. Destarte, determino que seja intimado o autor para, no
prazo de 10 (dez) dias, aditar a inicial para sanar as seguintes irregularidades, sob pena de indeferimento da peça vestibular: a)
Juntada de cópia legível do instrumento contratual que pretende revisar, indicando, minuciosamente, as cláusulas cuja nulidade
requer, bem como indicação da taxa média de juros autorizado pelo Banco Central à época da celebração do contrato; b)
Adequação do valor da causa ao montante do benefício econômico pretendido; c) Adaptação da peça portal aos requisitos do rito
sumário, especialmente, aos ditames do Art. 276 do CPC. Faculto ao requerente, também, o deposito judicial do valor
incontroverso de todas as parcelas vencidas, no prazo de 10 (dez) dias, bem como das obrigações vincendas, mês a mês, na data
do seu vencimento, oportunidade em que deverá aportar aos autos os comprovantes de pagamento das prestações que alega ter
pago, providências estas a serem cumpridas para fins de apreciação da liminar requerida, devendo as consignações em questão
serem feitas, obrigatoriamente, junto ao Banco do Brasil S/A, conforme Resolução nº. 13/2001 do TJ-MA. Timon-MA, 12 de março
de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito Titular da 2ª. Vara Cível.
AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA
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Autor(a): Joana Oliveira dos Santos Guimarães
Advogado(a): Weyne Gladson Silvestre de Sousa OAB/PI 7295
Contra: Banco BV Financeira de Crédito S/A
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 53-88.2013.8.10.0060
(54/2013):
DESPACHO de fls. 46/47 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo: (...)Tendo
em vista o imperativo do Art. 275, I, do CPC, bem como partindo do entendimento de que a observância do rito sumário, nas
hipóteses previstas na legislação vigente, é obrigatória, não podendo ser afastada nem por vontade das partes, nem mesmo por
deliberação do juiz, a menos que, neste último caso, a complexidade da demanda exija prazos maiores e dilação probatória
incompatível com a celeridade do procedimento sumário, o que, salvo melhor juízo, não parece ser a situação da presente
demanda, deve a presente lide submeter-se aos ditames do rito mais célere. Destarte, determino que seja intimado(a) o(a) autor(a)
para, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a inicial para sanar as seguintes irregularidades, sob pena de indeferimento da peça
vestibular: a) Juntada de cópia legível do instrumento contratual que pretende revisar, indicando, minuciosamente, as cláusulas
cuja nulidade requer, bem como indicação da taxa média de juros autorizado pelo Banco Central à época da celebração do
contrato; b) Adaptação da peça portal aos requisitos do rito sumário, especialmente, aos ditames do Art. 276 do CPC. Faculto ao
requerente, também, o deposito judicial do valor incontroverso de todas as parcelas vencidas, no prazo de 10 (dez) dias, bem
como das obrigações vincendas, mês a mês, na data do seu vencimento, oportunidade em que deverá aportar aos autos os
comprovantes de pagamento das prestações que alega ter pago, providências estas a serem cumpridas para fins de apreciação da
liminar requerida, devendo as consignações em questão serem feitas, obrigatoriamente, junto ao Banco do Brasil S/A, conforme
Resolução nº. 13/2001 do TJ-MA. Timon-MA, 13 de março de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito Titular da 2ª.
Vara Cível.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO NA CÉDULA DE IDENTIDADE
REQUERENTE:DEUSELINO SOUSA BARROS
Advogado (a):Francisco Soares de Oliveira – OAB/PI – 8492.
REQUERIDO:ESTADO MARANHÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processonº. 5735-92.2011.8.10.0060
(4466/2011).
DESPACHO de fls. 56 para conhecimento da parte requerente, através do seu advogado, com o seguinte dispositivo:
“Recebo o apelo de fls. 51/55 no seu duplo efeito. Intime-se o Estado do Maranhão para apresentar contrarrazões no prazo legal,
e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para sábia apreciação da matéria”. Serve este como mandado/ carta
de intimação, caso necessário. Timon-MA, 12 de março de 2013 - Dra. Susi Ponte de Almeida - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Autor(a): Alcenira Monteiro da Silva
Advogado(a): José Ribamar Odorico de Oliveira OAB/PI 4933
Contra: Banco Panamericano S/A
Advogado(a): Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16.383
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 5787-88.2011.8.10.0060
(4518/2011):
DESPACHO de fls. 118 para conhecimento das partes, através de seus advogados, com o seguinte dispositivo: Recebo a
exceção de pré-executividade, determinando o sobrestamento da presente execução de título judicial até decisão do incidente
suscitado, o que faço levando em conta a relação de prejudicialidade entre os feitos. Em que pese a falta de dilação probatória em
âmbito de exceção de pré-executividade, em homenagem ao princípio do contraditório, determino a intimação do exequente para,
no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se. Timon-MA, 13 de março de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito Titular da
2.ª Vara Cível.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REANÁLISE E EXPURGO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXTORSIVAS E NÃO PACTUADAS
C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS
Autor(a): Raimundo Francisco dos Santos Neto
Advogado(a): Lucas Evangelista de Sousa Neto OAB/MA 10.712-A
Contra: Banco Fiat S/A
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 71-12.2013.8.10.0060
(75/2013):
DESPACHO de fls. 50/52 para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo: (...)Tendo
em vista o imperativo do Art. 275, I, do CPC, bem como partindo do entendimento de que a observância do rito sumário, nas
hipóteses previstas na legislação vigente, é obrigatória, não podendo ser afastada nem por vontade das partes, nem mesmo por
deliberação do juiz, a menos que, neste último caso, a complexidade da demanda exija prazos maiores e dilação probatória
incompatível com a celeridade do procedimento sumário, o que, salvo melhor juízo, não parece ser a situação da presente
demanda, deve esta lide submeter-se aos ditames do rito mais célere. Destarte, determino que seja intimado o autor para, no
prazo de 10 (dez) dias, aditar a inicial para sanar as seguintes irregularidades, sob pena de indeferimento da peça vestibular: a)
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Juntada de cópia do instrumento contratual que pretende revisar, indicando, minuciosamente, as cláusulas cuja nulidade requer,
bem como indicação da taxa média de juros autorizado pelo Banco Central à época da celebração do contrato; b) Adequação do
valor da causa ao montante do benefício econômico pretendido; c) Adaptação da peça portal aos requisitos do rito sumário,
especialmente, aos ditames do Art. 276 do CPC. Faculto ao requerente, também, o deposito judicial do valor incontroverso de
todas as parcelas vencidas, no prazo de 10 (dez) dias, bem como das obrigações vincendas, mês a mês, na data do seu
vencimento, conforme carnê de fl. 44, providências estas a serem cumpridas para fins de apreciação da liminar requerida, devendo
as consignações em questão serem feitas, obrigatoriamente, junto ao Banco do Brasil S/A, conforme Resolução nº. 13/2001 do TJMA. Timon-MA, 13 de março de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito Titular da 2ª. Vara Cível.
EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Doutora Susi Ponte de Almeida, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, na forma
da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa neste Juízo, com sede à Rua
Dra. Lizete de Oliveira Farias, S/N, bairro Parque Piauí, Fórum local, uma Ação de Restauração de Registro Público (Proc. Nº
341-36.2013.8.10.0060/3612013), tendo como autor(a) RAIMUNDA PIMENTEL GOMES LEAL. CITE os Interessados Ausentes,
Incertos e Desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação, tendo como objeto a restauração do registro público da
Transcrição da transmissão, nº 3C, às fls. 185 verso 186, sob o nº de ordem 3.631, inscrita no indicador pessoal nº 03, às fls. 18
verso sob o nº 1958 do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Timon/MA. Edital com prazo de 20(vinte) dias, e o lapso temporal para
contestação correrá a partir do dia seguinte que se encerrará a sua publicação. O prazo de contestação é de 10 (dez) dias (art.
1.106 do CPC), após o vigésimo dia da publicação, considerando-se cientificado os citados para responderem a todos os termos
da ação até final da sentença, sob pena de revelia presumindo-se aceitos pelos réus como verdadeiros os fatos constantes na
inicial. Timon/MA, 22 de fevereiro de 2013. Dra. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Autor(a): P. Mota Belfort - ME
Advogado(a): Paulo Assis Moura OAB/PI 3425
Contra: Telemar Norte Leste S/A
Advogado(a): José Jerônimo Duarte Júnior OAB/MA 5302, Thiago Jefferson Machado Silva OAB/PI 7170 e Nicomedes Olimpio
Jansen Junior OAB/MA 8224
Contra: Banco do Brasil S/A
Advogado(a): Paula Rodrigues da Silva OAB/MA 9590-A
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 132-04.2012.8.10.0060
(132/2012):
SENTENÇA de fls. 457/460 para conhecimento das partes, através de seus advogados, com o seguinte dispositivo: (...)Vale
tecer considerações, ainda, sobre o pedido de indenização por perdas e danos. É de conhecimento de todos que tal pedido deve
ser devidamente comprovado, o que não se vislumbra pelos documentos que acompanham a exordial. Neste diapasão é o
entendimento da jurisprudência, in verbis: PERDAS E DANOS - PROVA DO PREJUIZO - Não havendo nos autos prova cumprida
de prejuizo efetivo, descabe condenação em perdas e danos.(264435 PR Apelação Cível - 0026443-5, Relator: Nunes do
Nascimento, Data de Julgamento: 21/09/1993, 3ª Câmara Cível). CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDAS E
DANOS. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.1) Para que haja ressarcimento por perdas e danos é necessário comprovar o efetivo
prejuízo sofrido; 2) Recurso improvido.(280606 AP , Relator: Desembargador LUIZ CARLOS, Data de Julgamento: 17/10/2006,
Câmara Única, Data de Publicação: DOE 3890, página(s) 22 de 21/11/2006). Ressalto, por fim, que o acolhimento da preliminar de
inépcia da inicial levantada pelo Banco do Brasil S/A também produz seus efeitos sobre a pretensão do demandante em desfavor
da demandada Telemar Norte Leste S/A, vez que desnecessário se faz a apreciação da defesa desta. III-DISPOSITIVO. Ante o
exposto, nos termos do parágrafo único incisos I e II do artigo 295 do CPC c/c artigo 267, I do mesmo diploma legal, ACOLHO A
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL para, em conseqüência, julgar extinto o presente processo sem resolução do mérito em
relação aos requeridos Banco do Brasil S/A e Telemar Norte Leste S/A. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, sendo
estes últimos no montante de R$1.200,00,00 (hum mil e duzentos reais), com fulcro no art. 20, §4o do CPC. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, com baixa na distribuição. Timon-MA, 12 de
março de 2013. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME
Autor(a): José Maria Vasconcelos Dias Filho
Advogado(a): Edmundo Bello da Silva Neto OAB/PI 1584/85
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 2500-83.2012.8.10.0060
(2500/2012):
SENTENÇA de fls. 20/20-v para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
(...)Trata-se de pedido de Retificação de Registro Civil, formulado por Jaqueline Moura do Nascimento, visando à retificação de seu
registro de nascimento. Com efeito, deve ser acolhida a pretensão deduzida na inicial pelo requerente, pois a prova documental
constante dos autos, notadamente a cópia da primeira via da certidão de nascimento do autor (fls. 05), comprova efetivamente que
os dados citados na peça vestibular estão erroneamente grafados no registro de Nascimento do postulante (fls. 17), percebendo-se
claramente tratar-se de um equívoco por parte do Oficial do Registro Civil. Isto posto, de acordo com o Parecer Ministerial e com
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fulcro no artigo 269, I, do Código Processual Civil c/c com o artigo 109 da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL, e em conseqüência, determino que seja efetuada a retificação requerida no assento de nascimento de Francisco Maria
Vasconcelos Dias Filho, lavrado sob nº 030239 01 55 1995 1 00011 157 0011225 27no Cartório do Registro Civil da Comarca de
Timon-MA, para nele passar a constar a seguinte alteração: nome do registrado para José Maria Vasconcelos Dias Filho. Serve a
presente como mandado. Sem custas e emolumentos, em razão dos benefícios da Lei nº. 1060/50, que ora defiro, devendo o
competente Cartório enviar Certidão retificada para a Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, sem
a cobrança de qualquer valor do(a) interessado(a), sob as penas da Lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Timon/ MA, 07 de março de 2013. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível.
AÇÃO REVISIONAL COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÍVIDA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Autor(a): Paulo Miranda Macedo
Advogado(a): Daniel Ferreira da Silva Santos OAB/PI 7806
Contra: Banco Santander S/A
Advogado(a): Juliana Araújo Almeida Ayoub OAB/MA 7386
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 3367-76.2012.8.10.0060
(3367/2012):
SENTENÇA de fls. 143/145-v para conhecimento das partes, através de seus advogados, com o seguinte dispositivo:
(...)Assim, havendo a contratação expressa das mencionadas tarifas bancárias, bem como a ausência de demonstração de
abusividade, não verifico qualquer ilegalidade na cobrança das mesmas. II.6. Da caracterização da mora. O reconhecimento da
validade das cláusulas contratuais implica a caracterização da mora do devedor. Nesse sentido: BANCÁRIO. COBRANÇA DE
ENCARGOS EXCESSIVOS. REFORMA PELO STJ. ENCARGOS NÃO ABUSIVOS. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 1 Confirmada a legalidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo Tribunal de origem, subsiste a caracterização da
mora do devedor. 2 - Precedentes específicos. 3 - Agravo provido. (AgRg no REsp 891150/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 09/11/2010). Grifamos. II.7. Da repetição de indébito. Diante da
legalidade dos encargos contratuais ora questionados, verifico a inocorrência de qualquer ilegalidade passível de gerar repetição
de indébito. II.8 - Da antecipação de tutela. Reconhecida a legalidade de encargos financeiros na espécie em apreço, bem como,
considerando que a exordial e os documentos que a acompanham demonstram que o autor está em débito desde o mês de
setembro de 2012 e que ele somente depositou o equivalente a quatro parcelas incontroversas, indefiro o pedido de tutela
antecipatória formulado nos autos. III – DISPOSITIVO. Do exposto, por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo
269, I, do Código Processual Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Sem custas e honorários advocatícios, em
razão dos benefícios da Justiça Gratuita deferido nos autos ao suplicante. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Timon/MA, 08 de
março de 2013. Susi Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Autor(a): Jefferson Chaves Sampaio
Advogado(a): Diego Porto Coimbra OAB/PI 8477
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito SUSI PONTE DE ALMEIDA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., determina nos autos do Processo n.º 660-04.2013.8.10.0060
(697/2013):
SENTENÇA de fls. 12/12-v para conhecimento da parte autora, através de seu advogado, com o seguinte dispositivo:
(...)Trata-se de pedido de Retificação de Registro Civil, formulado por Jefferson Chaves Sampaio, visando à retificação de seu
registro de nascimento. Com efeito, deve ser acolhida a pretensão deduzida na inicial pelo requerente, pois a prova documental
constante dos autos, notadamente a cópia da certidão original expedida (fls. 07), comprova efetivamente que o dado citado na
peça vestibular está erroneamente grafado no registro de Nascimento do postulante (fls. 06), percebendo-se claramente tratar-se
de um equívoco por parte do Oficial do Registro Civil. Isto posto, de acordo com o Parecer Ministerial e com fulcro no artigo 269, I,
do Código Processual Civil c/c com o artigo 109 da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e em
conseqüência, determino que seja efetuada a retificação requerida no assento de nascimento de JEFFERSON CHAVES
SAMPAIO, lavrado sob nº 030239 01 55 1998 1 00018 138 0017880 09, no Cartório do Registro Civil da Comarca de Timon-MA,
para nele passar a constar a seguinte alteração: lugar de nascimento do registrado como Povoado Boa Esperança, Cidade de
Altamira, Estado do Maranhão. Serve a presente como mandado. Sem custas e emolumentos, em razão dos benefícios da Lei nº.
1060/50, que ora defiro, devendo o competente Cartório enviar Certidão retificada para a Secretaria da 2ª Vara Cível desta
Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, sem a cobrança de qualquer valor do(a) interessado(a), sob as penas da Lei. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Timon/ MA, 11 de março de 2013. Susi
Ponte de Almeida. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.

Quarta Vara de Timon
EDITAL DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA
O DR. SIMEÃO PEREIRA E SILVA, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível desta Comarca de Timon, com fundamento no
art. 41, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado – LC nº 014/91 – art. 14, § 1º, do Código de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e Resolução nº 024/2009 – CGJ/MA,
FAZ SABER, a quem interessar possa, que foi designado o DIA 15 DE ABRIL DE 2013, às 09:00h, na sala das audiências deste
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Juízo, para o início da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA, cujo término ocorrerá no DIA 26 DE ABRIL DE 2013, no mesmo horário
e local, a ser realizada na Secretaria deste Juízo e nas serventias extrajudiciais. As reclamações a respeito de irregularidade ou as
sugestões sobre o funcionamento de quaisquer serventias, Delegacia de Polícia, estabelecimento prisionais ou acerca do
procedimento ou atividade de serventuários e funcionários deste Juízo, poderão ser oferecidas, por meio escrito, à secretária da
correição, Sra.JULIANA SALES E MENDES, logo após a instalação dos trabalhos. E para que não se alegue ignorância faz-se
expedir o presente, que será fixado no átrio do Fórum e divulgação na forma costumeira. GABINETE DO JUIZ DE DIREITO DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON, em 15 de março de 2013.
SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível PROCESSO nº 149-74.2011.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: MANOEL CARVALHO SANTOS
ADVOGADO: Dr. HYLDEMBURGUE CHARLLES COSTA CAVALCANTE - OAB Nº 5752/00
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado,para que compareça a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, redesignada para o DIA 06 DE MAIO DE 2013, ÀS 09:30h, na sala de audiências da 4ª Vara da Comarca de
Timon-MA, para oitiva da testemunha Keler Fernando Castelo Branco.
Timon, 18 de Março de 2013.
SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível PROCESSO nº 2789-16.2012.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: TERESINHA DE JESUS GUIMARAES OLIVEIRA
ADVOGADO: KARLLOS ANASTACIO DOS SANTOS SOARES - OAB/PI 7827
REQUERIDO: MUNICIPIO DE TIMON-MA
FINALIDADE: INTIME-SE a autora, através de seu advogado, por meio do DJe, para que compareça a AUDIÊNCIA PRELIMINAR
DE CONCILIAÇÃO, ou, se esta não alcançada, de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o DIA 12 DE ABRIL DE 2013,
às 10:30h, quando então será colhido o depoimento pessoal das partes e produzida prova testemunhal, que pelas mesmas
deverão ser apresentadas em juízo.
Timon, 18 de Março de 2013.
SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível PROCESSO nº 3553-02.2012.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: WILLY GOMES DA SILVA
ADVOGADO: FLÁVIO VALE DOS SANTOS - OAB/PI 5770
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, de acordo com o Ministério Público Estadual e
fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o seu
ARQUIVAMENTO, com baixa, sem prejuízo da entrega ao autor de tantas cópias quantas por ele requeridas, dentre as constantes
dos autos, para que possa renovar a postulação em outro feito. Publicada em audiência. Intimado o MPE. Intime-se o autor,
através de seu advogado, por meio do DJe, e, pessoalmente, o INSS. Sem custas e sem honorários.".
Timon, 18 de Março de 2013.
SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível PROCESSO nº 5452-69.2011.8.10.0060
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: EVANDRO COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - OAB/PI Nº 3242
REQUERIDO: O ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, de acordo com o Ministério Público Estadual, não
divisando a presença dos requisitos enumerados pelos arts. 5º, incisos V e LXXV, 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 186, do
Código Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por EVANDRO COSTA DE ALMEIDA em face do ESTADO DO
MARANHÃO, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, com baixa, uma vez certificado o trânsito em julgado. Sem custas e
sem honorários, face à antecipação concessão da gratuidade da justiça. P. R. I.".
Timon, 18 de Março de 2013.
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SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível PROCESSO nº 5473-45.2011.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: ROBERTA SOARES DE CARVALHO, NÁDIA BAYMA TERTO
ADVOGADO: HYLDEMBURGUE CHARLLES COSTA CAVALCANTE - OAB/MA nº 5752/00
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, de acordo com o Ministério Público Estadual e
fundamento art. 22, da Lei nº 8.880/94, precedida da Medida Provisória nº 434, de 27.02.1994, julgo PROCEDENTE, em parte, o
pedido, condenando o ESTADO DO MARANHÃO a pagar às requerentes ROBERTA SOARES DE CARVALHO e NADIA BAYMA
TERTO as respectivas diferenças de vencimentos, apuradas em liquidação da presente, levando em consideração o dia do efetivo
pagamento, com exclusão das parcelas prescritas, ou seja, daquelas prestações vencidas no qüinqüênio que antecedeu à
propositura da presente ação, em 08.11.2011, e observada a data do efetivo ingresso das suplicantes aos quadros do serviço
público, 18.07.2006 e 02.05.2005, respectivamente, e as suas exonerações, ocorridas nos dias 25.03.2010 e 02.02.2011,
respectivamente, corrigido monetariamente e de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, como previsto pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Condeno o ESTADO DO MARANHÃO, por fim, no pagamento de honorários advocatícios, que, nos termos do art. 20, § 3°, alíneas
´a´, ´b´ e ´c ´, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deixando de fazê-lo quanto às
custas processuais, em atenção ao art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº 9.109/2009. Se recurso voluntário não houver, encaminhemse os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para reexame necessário, conforme disposto no art. 475,
inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 18 de Março de 2013.
SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

Quinta Vara de Timon
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Dr. Josemilton Silva Barros, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais etc.
FAZ saber a todos que o presente edital, com o prazo de 15(quinze) dias, vir ou dele tiverem conhecimento que neste Juízo e na
Secretaria Judicial da 1ª Vara Criminal, corre os trâmites de um processo criminal (AÇÃO PENAL - Processo nº. 171206.2011.8.10.0060), em que é acusado ANTONIO FRANCISCO SOUSA, VULGO "MARCELINHO", brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de Teresina-PI, nascido aos 03/07/78, filho de Maria dos Santos Sousa e Antonio Alves de Anchieta,
residente na Travessa 17, entre ruas 101 e 102, bairro Bela Vista, Timon-MA., atualmente em lugar incerto e não sabido, que
por este Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara, a Justiça Pública, por seu Promotor, ofereceu denúncia contra o acusado, com
incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a fim de que tome ciência da sentença prolatada em Audiência de
Instrução e Julgamento, realizada em 19/06/2012: ” (...). Ao lume do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e absolvo
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, vulgo "MARCELINHO", qualificado às fls. 02 , da imputação que lhe fora feita nos presentes
autos, o fazendo com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Oficiese à delegacia de polícia determinando que continuem as investigações no sentido de esclarecer se os autores foram as pessoas
indicadas pela vítima (Rubenilson e Marcielzinho). Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações de praxe, inclusive baixa
no sistema. Nada mais havendo mandou o MM Juiz que encerrasse este termo que lido e achado conforme vai devidamente
assinado por todos. (...) ”. E como o sentenciado ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA, VULGO “MARCELINHO” encontra-se em
lugar incerto e não sabido, mandei expedir o presente Edital com o prazo de 15(quinze) dias, pelo qual fique INTIMADO da
sentença que será publicada pela Imprensa Oficial e afixado na porta do Fórum local.
Timon, 18 de março de 2013.
Dr. Josemilton Silva Barros
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA

Sexta Vara de Timon
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Dr. Francisco Soares Reis Júnior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, por título e
nomeação legal...
FAZ SABER a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele conhecimento tiverem, que se processam neste Juízo, com
sede na Rua Dra. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, no Edifício do Fórum, nesta cidade, expediente da Secretaria da 2ª
Vara Criminal, os Autos da Ação Penal - Proc. Nº. 1588-33.2005.8.10.0060, que o Ministério Público Estadual promove contra
GILDOMAR FERREIRA DA SILVA, brasileiro, filho de Luiz da Cruz e Conceição de Maria Assunção, encontrando-se, atualmente,
em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-lo pessoalmente, intimo-o por este Edital, bem como a VITIMA
FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR NETO, brasileiro, nascido em 17/10/1962, filho de Alcides Ferreira de Alencar e Antonia
Gabriel Amorim de Alencar, de acordo com o artigo 392, § 1º, 1ª Parte do Código de Processo Penal, para tomar ciência do inteiro
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teor da sentença, conforme trecho a seguir: "Julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Gildomar Ferreria da
Silva, no delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV. (...) Substituo a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direito:
prestação de serviço a comunidade à razão de 10 horas semanais e proibição de frequentar bares e similares, salvo se a trabalho
e até as 22hs(...)." Tudo em referência à ação acima identificada e, para que no futuro não alegue ignorância, expedi o presente
Edital de Intimação de Sentença, no termos e na forma da lei.
Timon-MA, aos 18 de Março de 2013.
Francisco Soares Reis Junior
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 DIAS
O Dr. Francisco Soares Reis Júnior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, por título e
nomeação legal...
FAZ SABER a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele conhecimento tiverem, que se processam neste Juízo, com
sede na Rua Dra. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, no Edifício do Fórum, nesta cidade, expediente da Secretaria da 2ª
Vara Criminal, os Autos da Ação Penal - Proc. Nº. 3610-88.2010.8.10.0060, que o Ministério Público Estadual promove contra
Gilberto Evangelista da Silva, nascido em 19/07/1983, filho de Francisco Evangelista da Silva e Amélia Raimunda da Silva e Paulo
César Gomes da Rocha, nascido em 12/06/1983, filho de Augusto César Paiva Gomes e Antoni a da Rocha Gomes, encontrandose, atualmente, em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-los pessoalmente, intimo-os por este Edital, de acordo
com o artigo 392, § 1º, 1ª Parte do Código de Processo Penal, para tomar ciência do inteiro teor da sentença, conforme trecho a
seguir: "EX POSITIS, com fulcro no princípio da insignificância, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e,
consequentemente, absolvo PAULO CESAR GOMES DA ROCHA e GILBERTO EVANGELISTA DA SILVA, devidamente
qualificados nos autos, da prática delituosa prevista no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II do Código Penal, objeto do presente
processo, o que faço com supedâneo no art. 386, V e III, do CPP, respectivamente." Tudo em referência à ação acima identificada
e, para que no futuro não alegue ignorância, expedi o presente Edital de Intimação de Sentença, no termos e na forma da lei.
Timon-MA, aos 18 de Março de 2013.
Francisco Soares Reis Junior
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal

Turiaçu
SENTENÇA
Ação Ordinária Previdenciária
Processo n.º 10-59.2009.8.10.0136
Requerente: ELEILDE CARDOSO DE JESUS
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.,
ELEILDE CARDOSO DE JESUS ajuizou a presente Ação Ordinária Previdenciária face ao Instituto Nacional do Seguro - INSS,
todos qualificados.
Analisando os autos, verifica-se juntada de contestação às fl.34/41. Manifestação à Contestação às fls.43/47. Audiência designada
à fl. 57.
Após, a requerente manifestou pelo pedido de desistência à fl.59.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VIII- quando o autor
desistir da ação [...].”
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e, por consequência, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas, vez que defiro o benefício da justiça gratuita.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 07 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.
SENTENÇA
Ação Ordinária Previdenciária
Processo n.º 1099-54.2008.8.10.0136
Requerente: EVENTINA MARTINS
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.,
EVENTINA MARTINS ajuizou a presente Ação Ordinária Previdenciária face ao Instituto Nacional do Seguro - INSS, todos
qualificados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 955 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
Analisando os autos, verifica-se juntada de contestação às fl.32/37. Manifestação à contestação às fls.39/42. Audiência designada
à fl. 60.
Após, a requerente manifestou pelo pedido de desistência à fl.61.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VIII- quando o autor
desistir da ação [...].”
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e, por consequência, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, conforme preceitua o art.26 do CPC, porém dispenso seu
pagamento, vez que defiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 18 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.
SENTENÇA
Processo: 119-39.2010.8.10.0136
Natureza: Ação de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória Por Danos Morais
Requerente: Alvaro de Sousa
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
Vistos etc.,
Trata-se se AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS promovida por ALVARO DE
SOUSA em face do BANCO BONSUCESSO S/A, em virtude de terem sido feitos, em seu benefício previdenciário, descontos
referentes a um empréstimo realizado junto ao banco requerido, sem que o mesmo tivesse feito ou autorizado.
Juntados documentos de fls. 06/07.
Citado o requerido, que apresentou contestação (fls. 12/28), acompanhada dos documentos de fls. 29/67, alegando,
preliminarmente, a incompetência do juízo para julgamento da ação, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
requerendo, ao final, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Requereu, por fim, a remessa de ofício ao Banco Bradesco
e do Brasil, no sentido de informar se houveram ou não saques pelo autor dos valores constantes nas TEDs e OP citados pelo
Banco Requerido na Contestação.
Devidamente intimada, a demandante apresentou Impugnação à Contestação (fls. 72//76), requerendo o julgamento conforme o
estado do processo.
Às fls. 84/89 foram juntados documentos emitidos pelo Banco Bradesco S/A.
Não há necessidade de produção de provas em audiência.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de demanda promovida por ALVARO DE SOUSAem face do BANCO BONSUCESSO S/A, em que aquela pleiteia
declaração de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de terem sido feitos, em seu
benefício previdenciário, descontos referentes a um empréstimo realizado junto ao Banco Requerido, sem que o mesmo o tivesse
feito ou autorizado.
O empréstimo na quantia de R$ 1.635,69 (hum mil, seiscentos e trinta cinco reais e sessenta e nove centavos), com parcelas no
valor de R$ 74,10 (setenta e quatro reais e dez centavos), teve seu primeiro desconto efetuado em abril de 2007, com data para
seu término em abril de 2010.
...
...
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor indenizatório.
O Código Civil não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por
arbitramento, analisando: a) extensão do dano; b) as condições sócio-econômicas dos envolvidos (função social da
responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos; e)
aplicação da “teoria do desestímulo” . Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim
de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o
demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Assim, com base nesses aspectos, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é valor suficiente para alcançar o
objetivo pretendido para uma indenização por danos morais no presente caso.
Quanto ao dano material, restou comprovado que houveram cobranças indevidas perpetradas pelo requerido, por intermédio dos
descontos diretos nos seus benefícios nº 056.132.951-6, e de acordo com a Inteligência do art. 42, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deverá ocorrer em dobro, no tocante a todas as parcelas já pagas pelo autor, e
por via de conseqüência, por todos os argumentos já expendidos, a anulação contratual é medida que se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na fundamentação supra,
a) JULGO PROCEDENTEo pedido de Repetição de Indébito discutido nos presentes autos;
b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais,para condenar o Réu a pagar à Autora o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, a 1% ao mês, desde a data da
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sentença, conforme Súmula 362 do STJ;
c) JULGO PROCEDENTEo pedido de restituição das parcelas em dobro descontadas do benefício do Autor, perfazendo um total
de R$ 5.335,20 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), referente ao empréstimocompreendido no período
de abril de 2007 a abril de 2010, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e
correção monetária, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 - STJ).
Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, conforme preceitua o art.26 do CPC.
Arbitro os honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do Código de
Processo Civil.
Caso não haja pagamento espontâneo após o trânsito em julgado desta sentença, incidirá a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 475-j, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu- MA, 18 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu
SENTENÇA
Processo:134-08.2010.8.10.0136
Natureza: Ação de Nulidade de Débito c/c com Repetição de indébito e Indenizatória por Danos Morais
Requerente: Cleides Pereira Rodrigues
Requerido: Banco Bonsucesso S/A
Vistos etc.,
1. RELATÓRIO
Dispensado em face da Lei nº 9.099/95.
2. FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de demanda promovida por CLEIDES PEREIRA RODRIGUESem face do BANCO BONSUCESSO S/A,em que aquela
pleiteia restituição dos valores cobrados indevidamente com repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de
terem sido feitos, em seu benefício previdenciário, descontos referentes a um empréstimo realizado junto ao banco requerido, sem
que a mesma o tivesse feito ou autorizado.
O empréstimo na quantia de R$ 526,04(quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos), com parcelas no valor de R$ 24,00(vinte
e quatro reais), teve seu primeiro desconto efetuado em maio de 2007, com data para seu término em maio de 2010.
Regularmente citada, a empresa reclamada compareceu à audiência e apresentou a respectiva contestação.
Em sua defesa (fls. 13/32), o banco requerido alegou a existência do contrato de empréstimo (fls. 22/28), sendo que este foi
realizado utilizando-se de documentos, que segundo o BANCO BONSUCESSO S/A, são dotados de total lisura, utilizando-se de
todas as precauções necessárias à sua celebração.
Preliminarmente, asseverou o BANCO BONSUCESSO S/A, a declaração da conexão, tendo em vista que a autora ajuizou outra
ação com a mesma causa de pedir, supostos descontos indevidos realizados pelo réu. Muito embora possa haver conexão entre
duas ações propostas pela requerente, como já está sendo proferida sentença, os efeitos referentes a tal instituto perde o seu
objeto, vez que o objetivo da conexão é reunir os processos para que sejam julgados simultaneamente.
Sendo assim, e em conformidade com o disposto nos artigos 130 do CPC e 33 da Lei 9.099/95, deixo de acolher a preliminar de
conexão.
Versa a questão acerca de empréstimo consignado, ou seja, aquele cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de
pagamento ou do benefício previdenciário dos contratantes. Para que seja regularmente efetivado, o cliente deve conceder
autorização prévia e expressa, por escrito à instituição financeira.
Convém destacar que, tratando especificamente sobre o tema, temos a Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28, de 16/05/08, que
estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão
de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social.
É inegável que o presente caso tem por base relação consumerista, vez que, além de o Demandado ser fornecedor de serviços, a
Autora, ainda que por via oblíqua (art. 17 do CDC), é consumidora por equiparação dos serviços bancários por aquele prestados.
Portanto, incidem, na questão vertente, as disposições da Lei n.º 8.078/90, dentre elas a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviços e a proteção contra práticas comerciais abusivas e desleais previstas no artigo 6º, incisos IV e VI.
Ademais, resta pacificada a aplicação das normas do CDC às transações bancárias e financeiras, conforme decido pelo Pretório
Excelso na ADI n.º 2591, proposta pela Confederação do Sistema Financeiro. Vejamos a ementa:
“ART. 3º, § 2º, DO CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5º, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE
INSCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela
incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. “Consumidor”, para os efeitos do Código de Defesa
do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3.
Ação direta julgada improcedente”. (STF, ADI n.º 2591m Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.09.06, com ementa modificada em
Embargos de Declaração julgados em 14.12.06).
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva, um dos sustentáculos das relações privadas na atualidade, as partes devem agir
com lealdade (treu) e confiança (glauben), não só quando da pactuação da obrigação, mas, também, quando da execução da
mesma, estabelecendo, dessa forma, a eticidade como padrão de conduta dos contratantes.
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Compulsando detidamente os autos processuais, constato que, apesar de o Banco Réu ter apresentado vários contratos de
empréstimos, supostamente realizados com o Requerente, nenhum deles se refere ao contrato que ora se discute. Além disso, a
consulta feita via Bacen Jud (fls. 111/113) na conta bancária do demandante, não aponta o depósito no valor do empréstimo em
questão. Dessa forma, ao ser negligente na condução de sua atividade-fim, deve o Requerido assumir os riscos dessa conduta
omissiva, pois oempréstimo obtido de forma fraudulenta não exime a instituição bancária do dever de reparar o dano causado
àquele que teve sua conta debitada indevidamente.
Quanto ao pleito indenizatório, temos que o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, bem como o precitado artigo 6º, inciso
VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseguram o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de
constrangimentos e abalos suportados em casos do gênero.
Sabe-se que dano moral é aquele que tem reflexo nos direitos da personalidade, atingindo a honra, a paz, a intimidade, a
tranquilidade de espírito, ou seja, aspectos não patrimoniais do indivíduo. Em relação à sua caracterização, o STJ assim já decidiu:
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por
força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do dano moral, mas, sim, na prova do
fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...). (REsp n.º 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A.
Menezes, DJU 09/12/97).
Ou seja, em hipóteses da espécie, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, deriva implacavelmente do próprio fato ofensivo, de tal
modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral, à guisa de uma presunção natural, que decorre das
regras de experiência comum. Provado assim o fato, impõe-se a condenação.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. Pensionista do INSS que foi vítima de fraude
perpetrada por terceiro para obtenção de empréstimo consignado em sua folha de pagamento de benefício previdenciário.
Falha do serviço evidente, consistente na precária identificação do contratante. Falha do serviço que provocou dano
moral ao consumidor, pessoa que percebe benefício de pensão e teve valores significativos subtraídos de seus
proventos. POR UNANIMIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível n.º 700250447923, Décima Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 10/09/2008). (Grifo nosso).
“Civil e Processo Civil – Dano Moral – Prestação de Serviço – CDC – Descontos indevidos em benefício previdenciário –
Fixação do “quantum” – Manutenção. I – Aquele que presta um serviço assume os riscos de sua qualidade, sendo parte legítima
para figurar no pólo passivo, em caso de eventual dano; II – A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário
do autor, caracteriza dano moral, de modo a ensejar sua reparação pelo banco; III – O valor da indenização deve ter em
consideração as circunstâncias em que se perpassaram os fatos, levando-se em conta sua finalidade dúplice punitiva/reparatória;
IV – recurso que se conhece, para lhe negar provimento”. (Apelação Cível n.º 5449/2008, Tribunal de Justiça de Sergipe, Relator:
Desa. Marilza Maynard Salgado de Carvalho). (Grifo nosso).
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor indenizatório.
O Código Civil não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por
arbitramento, analisando: a) extensão do dano; b) as condições sócio-econômicas dos envolvidos (função social da
responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos; e)
aplicação da “teoria do desestímulo” . Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim
de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o
demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Assim, com base nesses aspectos, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é valor mais que suficiente para
alcançar o objetivo pretendido para uma indenização por danos morais no presente caso.
Quanto ao dano material, restou comprovado que houve cobranças indevidas perpetradas pelo requerido, por intermédio dos
descontos diretos no benefício nº1378755968, e de acordo com a Inteligência do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, a repetição do indébito deverá ocorrer em dobro, no tocante a todas as parcelas já pagas pelo autor, e por via de
conseqüência, por todos os argumentos já expendidos, a anulação contratual é medida que se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na fundamentação supra,
a) JULGO PROCEDENTEo pedido de Repetição de Indébito discutido nos presentes autos;
b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais,para condenar o Réu a pagar à Autora o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a data
da sentença (Súmula 362 do STJ);
c) JULGO PROCEDENTEo pedido de restituição das parcelas em dobro descontadas do benefício da Autora, perfazendo um total
de R$ 1.728,00(hum mil, setecentos e vinte e oito reais),compreendendo o período de maio de 2007 a maio de 2010, sobre os
quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir da prolação da
sentença.
Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 38 da lei dos juizados especiais c/c art. 269,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais finais (art. 20 do CPC) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, § 3º, do CPC.
Caso não haja pagamento espontâneo após o trânsito em julgado desta sentença, incidirá a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 475-j, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu- MA, 23 de janeiro de 2013.
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Comarca de Turiaçu/MA
SENTENÇA
Processo: 148-55.2011.8.10.0136
Natureza: Procedimento Ordinário
Requerente: Cimara Edite Fernandes Carvalho
Requerido: Banco Bradesco S.A
Vistos etc.,
Trata-se se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por DIMITHRA EMANUELLY
FERNANDES MELO SILVA, representada por sua genitora, CIMARA EDITE FERNANDES CARVALHO, qualificada nos autos, em
face do BANCO BRADESCO S/A, igualmente qualificado.
Consta na inicial que foirealizada uma transferência equivocada conta da Requerente, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais),
em um caixa eletrônico na cidade de São Luís-MA, para uma pessoa desconhecida da demandante, tendo, portanto, sido vítima de
fraude.
Juntou documentos de fls. 06/11.
Aduziu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil para possibilitar a inversão do ônus da prova.
...
...
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de demanda promovida por DIMITHRA EMANUELLY FERNANDES MELO SILVA, representada por sua genitora,
CIMARA EDITE FERNANDES CARVALHO, em face do BANCO BRADESCO S/A, em que aquela pleiteia indenização por danos
materiais e morais em virtude de ter sido realizada uma transferência equivocada em sua conta, no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais), em um caixa eletrônico na cidade de São Luís-MA, para uma pessoa desconhecida.
Em sua defesa (fls. 16/33; 51/83; 95/134), o Banco Requerido alegou que não houve dolo ou culpa por sua parte, visto que a
Autora não respeitou o dever de guarda e sigilo das informações pessoais relativas ao cartão magnético, requerendo, por fim, a
improcedência dos pedidos contidos na inicial.
É inegável que o presente caso tem por base relação consumerista, vez que, além de o Demandado ser fornecedor de serviços, a
Autora, ainda que por via oblíqua (art. 17 do CDC), é consumidor por equiparação dos serviços bancários por aquele prestados.
Ademais,resta pacificada a aplicação das normas do CDC às transações bancárias e financeiras, conforme decido pelo Pretório
Excelso na ADI n° 2591, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Vejamos a ementa:
"ART. 3o. § 2o. DO CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5º, XXXII, DA CB/88. ART. 170. V, DA CB/88.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do
Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza,
como destinatário final, atividade bancária, financeira, e de crédito. 3. Ação direta julgada improcedente". (STF, ADI n.° 259l Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ 29.09.06, com ementa modificada em Embargos de Declaração julgados em 14.12.06).
Nesse contexto, cumpre asseverar que dúvidas não restam acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às
instituições de natureza financeira, de crédito e bancária, tendo referido entendimento sido pacificado através da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Restou incontroverso nos autos que a retirada de numerários da conta não foi feita pela autora, tratando-se, ao que se presume
dos elementos dos autos (fls. 09 e 11), de atuação de fraudadores que manipularam o equipamento, utilizando-se do cartão
magnético para a efetivação de saques e transferências de valores para outras contas.
O Requerido, de sua parte, nada fez para demonstrar a regularidade das transações, antes se comportando de forma omissa,
deixando de apresentar a prova técnica pertinente.
A postura assumida pelo Banco Bradesco S/A é, na verdade, cômoda, limitada à negativa dos fatos narrados na inicial e
embasada no genérico argumento de que a autora permitiu que outrem tivesse acesso ao cartão, efetuando as referidas
transações bancárias fazendo-se passar por ela (fl. 19), mas sem nenhum conteúdo probatório. De sorte que, segundo o Código
de Defesa do Consumidor, incidente na espécie, era ônus do banco demonstrar a inverdade ou mesmo a inverossimilhança da
versão dada pelo autor.
Quanto ao requerimento de inversão do ônus probandi, vale destacar que o Código do Consumidor prevê a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor como uma forma de facilitar a sua defesa no processo desde que estejam presentes determinadas
condições.
A hipossuficiência técnica da autora, na qualidade de consumidora, neste caso, é patente, pois ela não teria como provar que
houve fraude com o seu cartão, nem condições de averiguar o que ocorreu em sua conta no momento em que a transação
irregular foi efetivada.
A responsabilidade do réu, na hipótese retratada, é objetiva, fundada no risco da atividade, que é direcionada ao lucro, não
cabendo, na hipótese, a invocação de qualquer causa excludente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão
do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
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extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude,
tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (Inversão do
ônus da prova - Responsabilidade civil - Saques sucessivos em conta corrente Responsabilidade cívil - nº 727843 – STJ; Data:
15.12.2005).
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÁO
MAGNÉTICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA. CPC, ART. 333, I. I. Extraída da
conta corrente do cliente determinada importância por intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, basta ao
estabelecimento bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida,
comprovar a negligência, impericia ou imprudência do réu na entrega do numerário. II. Recurso especial conhecido e provido, para
julgar improcedente a ação.” (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 417835 AL 2002/0025277-4 (STJ); Data de Publicação: 10 de
Junho de 2002).
Importa considerar, no caso, que, tendo a autora trazido aos autos documentos a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao
Banco Requerido competia contra eles se insurgir pelo meio probatório pertinente. Porém, deixou precluir o seu direito de produzir
provas.
Verossimilhantes, portanto, devem ser consideradas as alegações deduzidas na petição inicial. Deve, pois, o banco responder
pelos danos experimentados por seu cliente, tanto materiais, provenientes da transferência indevida, quanto morais, advindos dos
constrangimentos e transtornos por que passou com a permanência do saldo negativo em sua conta, além das infrutíferas
diligências, despendidas para tentar regularizar a sua situação, não havendo que se falar, nesse passo, em culpa exclusiva da
vítima ou em fato de terceiro.
Quanto ao pleito indenizatório, temos que o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, bem como o precitado artigo 6º, inciso
VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseguram o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de
constrangimentos e abalos suportados em casos do gênero.
Sabe-se que dano moral é aquele que tem reflexo nos direitos da personalidade, atingindo a honra, a paz, a intimidade, a
tranquilidade de espírito, ou seja, aspectos não patrimoniais do indivíduo. Em relação à sua caracterização, o STJ assim já decidiu:
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por
força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do dano moral, mas, sim, na prova do
fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...). (REsp n.º 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A.
Menezes, DJU 09/12/97).
Ou seja, em hipóteses da espécie, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, deriva implacavelmente do próprio fato ofensivo, de tal
modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral, à guisa de uma presunção natural, que decorre das
regras de experiência comum. Provado assim o fato, impõe-se a condenação.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
“Ementa: CONTRATO Conta corrente bancária Saque indevido via cartão magnético Alegação de que teriam sido pela
própria correntista ou por culpa dela, que tinha senha e chave sob sua guarda, não demonstrada pelo banco Aplicação do
disposto no inciso II do art. 333 do CPC e no inciso VIII do art. 6º do CDC, tanto mais em se tratando, da parte da
consumidora, de prova negativa Caso típico de inversão do ônus da prova Banco, ademais, que não se preocupou em
produzir nenhuma prova, nem mesmo para se saber quem efetuou o saque, recorrendo a eventuais filmagens que
tivessem sido feitas nos caixas eletrônicos Prevalência da boa-fé da autora, que desde logo reclamou e, sem êxito. DANO
MORAL Configuração Saques indevidos em conta corrente, que o banco se negou a regularizarIndenização cabível
Sentença nessa parte reformada Arbitramento em R$-5.000,00, dadas as peculiaridades do caso - Apelação improvida,
provido o recurso adesivo.” (Processo: APL 127449220088260019 SP 0012744-92.2008.8.26.0019; Relator(a): José Tarciso
Beraldo; Julgamento: 19/10/2011; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 20/10/2011).
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor indenizatório.
O Código Civil não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por
arbitramento, analisando: a) extensão do dano; b) as condições sócio-econômicas dos envolvidos (função social da
responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos; e)
aplicação da “teoria do desestímulo” . Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim
de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o
demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Assim, com base nesses aspectos, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é valor mais que suficiente para
alcançar o objetivo pretendido para uma indenização por danos morais no presente caso.
Quanto ao dano material, restou comprovado que houve transferência indevida de valor para uma conta e agência bancária que a
Autora desconhece. Por via de conseqüência e por todos os argumentos já expendidos, a restituição do valor transferido é medida
que se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na fundamentação supra,
a) JULGO PROCEDENTEos pedidos de discutidos nos presentes autos para condenar o Requerido ao:
b) Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros legais, a 1% ao mês, desde a data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ;
c) A restituição de R$ 700,00 (setecentos reais) à Demandante, valor transferido da conta da Requerente para a conta de pessoa
desconhecida, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a
partir da prolação da sentença.
Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais (art. 20 do CPC) e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, § 3º, do CPC.
Caso não haja pagamento espontâneo após o trânsito em julgado desta sentença, incidirá a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 475-j, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu- MA, 18 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu
SENTENÇA
Ação Civil Pública
Processo n.º 152-97.2008.8.10.0136
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO
Vistos etc.,
MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor de ESTADO DO MARANHÃO, em que foi proferida
decisão (fls.39/44), determinando o provimento, em caráter definitivo, para o cargo de Delegado de Policia do Município de
Turiaçu.
Posteriormente, conforme fls.68, o Órgão Ministerial se manifestou pela perda do objeto e, por conseguinte, pelo arquivamento do
processo, após a constatação de que o Dr. Arlindo de Assunção da Silva, Delegado de Polícia, sob a matrícula nº 547828, já se
encontra lotado na Delegacia deste Município. Resta, então, configurado, a falta de interesse processual.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VI- quando não
concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual; [...].”
In casu, ocorreu o que se denomina perda superveniente do interesse ou do objeto da causa.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
CONCLUÍDO O CONCURSO PÚBLICO SEM QUE O CANDIDATO ELIMINADO NA PRIMEIRA FASE PUDESSE P ARTICIPAR
DAS SUBSEQÜENTES, PORQUE INDEFERIDA A LIMINAR, RESTA CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE PROCESSUAL. (354439120108070001 DF 0035443-91.2010.807.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de
Julgamento: 23/05/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2012, DJ-e Pág. 102)
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VI do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 9 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Guarda
Processo n.º 390-14.2011.8.10.0136
Requerente: Hermita Rabelo Rodrigues
Requeridos: Anderson Rabelo da Silva, Giselle Rabelo da Silva e Paulo Victor Rabelo da Silva
SENTENÇA EM AUDIÊNCIA
Em seguida, a MM.ª Juíza passou a proferir SENTENÇA: “ Trata-se de pedido de Guarda formulado pela Sra. HERMITA RABELO
RODRIGUES, por intermédio de seu advogado, objetivando a guarda dos menores ANDERSON RABELO DA SILVA, GISELLE
RABELO DA SILVA E PAULO VICTOR RABELO DA SILVA, todos devidamente qualificados. Aduz na inicial que a mãe biológica
dos menores é falecida e que os respectivos pais são desconhecidos. Desde que a mãe faleceu a guarda fática passou a ser da
requerente, estando as crianças sob seus cuidados e dependência econômica. Estudo social opinando favoravelmente ao pedido
formulado pela requerente à fls. 24/25. Em audiência, foi ouvida a requerente e duas testemunhas. Em parecer, o Ministério
Público opina pelo acolhimento do pedido de guarda. É o relatório. Decido. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90) a guarda será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos (art.
43). Verifica-se dos autos que os menores ANDERSON RABELO DA SILVA, GISELLE RABELO DA SILVA E PAULO VICTOR
RABELO DA SILVA, desde o nascimento, encontram-se sob a guarda da autora, sendo que os pais são desconhecidos. O estudo
social é conclusivo em opinar favoravelmente pela guarda. Ante o exposto, analisando esmiuçadamente os autos, entendo ser a
guarda de ANDERSON RABELO DA SILVA, GISELLE RABELO DA SILVA E PAULO VICTOR RABELO DA SILVA em favor da
Requerente HERMITA RABELO RODRIGUES, medida que assegura às crianças um desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, razão pela qual JULGO PROCEDENTE o pedido de guarda. Sem
custas e honorários advocatícios. Expeçam-se os mandados necessários. Publique-se. Registre-se. Partes presentes intimadas.
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Intime-se o advogado da requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais. Defiro pedido solicitado pelo
Defensor Dativo nomeado para o ato, ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca. Intime-se à Defensoria Pública,
bem como à Procuradoria Geral do Estado, dando-lhes ciência da nomeação. Arbitro o valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Nada mais, foi lavrado o presente termo que lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Alicianeide Nunes, Assessora, digitei.
Turiaçu/MA, 01.11.2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito
Titular da Comarca de Turiaçu.
Ação de Alimentos
Processo n.º 398-54.2012.8.10.0136
Requerentes: Ministério Público Estadual substituto processual Artur Breno Roxo Silva representado por sua genitora Maria do
Livramento Roxo
Requerido: Carlos Augusto Assunção Silva
SENTENÇA
Vistos etc.,
Deferida Inicial, audiência de conciliação realizada com acordo fl.10.
Parecer ministerial requerendo homologação de acordo às fl.11.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem;
Assim, HOMOLOGO acordo celebrado entre as partes, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais EXTINGO o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Turiaçu/MA, 08 de novembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito
Titular da Comarca de Turiaçu/MA.
Ação de Alimentos
Processo n.º 421-97.2012.8.10.0136
Requerente: Ministério Público Estadual substituto processual Cibele Mendes Vidal, João Victor Mendes Vidal e Anne Kely Mendes
Vidal representado por sua genitora Cristiane de Fátima Correia Mendes
Requerido: João Batista Monteiro Vidal
SENTENÇA
Vistos etc.,
Deferida Inicial, audiência de conciliação realizada com acordo fl.08.
Parecer ministerial requerendo homologação de acordo às fl.09.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem;
Assim, HOMOLOGO acordo celebrado entre as partes, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais EXTINGO o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Turiaçu/MA, 12 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito
Titular da Comarca de Turiaçu/MA.
Ação de Alimentos
Processo n.º 430-59.2012.8.10.0136
Requerente: Ministério Público Estadual substituto processual Denílson Fernandes Silva, Elilma Fernandes Silva, Edilma
Fernandes Silva, Emilson Fernandes Silva e Benilson Fernandes Silva representado por sua genitora Edinalva Fernandes Silva
Requerido: Benilson Silva
SENTENÇA
Vistos etc.,
Deferida Inicial, audiência de conciliação realizada com acordo fl.13.
Parecer ministerial requerendo homologação de acordo às fl.14.
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É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem;
Assim, HOMOLOGO acordo celebrado entre as partes, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais EXTINGO o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Turiaçu/MA, 12 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito
Titular da Comarca de Turiaçu/MA.
Ação de Alimentos
Processo n.º 444-77.2011.8.10.0136
Requerente: Lecione Melo
Requerida: Maria das Merces Ribeiro Costa
SENTENÇA
Vistos etc.,
Deferida Inicial, juntado termo de acordo fl.36.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem;
Assim, HOMOLOGO acordo celebrado entre as partes, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais EXTINGO o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Turiaçu/MA, 30 de outubro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito
Titular da Comarca de Turiaçu/MA.
SENTENÇA
Processo nº 471-60.2011.8.10.0136(4702011)
Requerente: Débora Daniele De Sousa Farias
Requerido: Claro S/A
Ação de Indenização por Dano Moral
Vistos, etc.
Débora Daniele De Sousa Farias moveu ação em face de Claro S/A, pleiteando cobrança de indenização por danos morais no
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em decorrência da inclusão indevida do nome da requerente aos órgãos de proteção
ao crédito.
A requerida, regularmente citada, não compareceu a audiência, tampouco contestou, tornando-se revel, conforme certidão de fl.37.
É o relatório. Decido.
Os elementos dos autos levam à decretação da revelia, os fatos alegados na inicial são tidos por incontroversos e dessa forma,
independem de prova. Ademais, a presunção de existência do dano moral no caso em tela, decorrein re ipsa, ou seja, do próprio
registro de fato inexistente, prescinde da realização de provas para sua caracterização.
No que se refere ao pedido de exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, este pedido já foi acolhido em
sede de tutela antecipada de fl.18/19. Por conseguinte, tal pedido merece ser ratificado, já que há responsabilidade objetiva da ré,
em virtude da redação do art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), e em virtude dos efeitos da revelia.
Quanto ao pleito indenizatório, temos que o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, bem como o precitado artigo 6º, inciso
VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseguram o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de
constrangimentos e abalos suportados em casos do gênero.
Sabe-se que dano moral é aquele que tem reflexo nos direitos da personalidade, atingindo a honra, a paz, a intimidade, a
tranquilidade de espírito, ou seja, aspectos não patrimoniais do indivíduo. Em relação à sua caracterização, o STJ assim já decidiu:
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por
força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do dano moral, mas, sim, na prova do
fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...). (REsp n.º 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A.
Menezes, DJU 09/12/97).
Ou seja, em hipóteses da espécie, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, deriva implacavelmente do próprio fato ofensivo, de tal
modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral, à guisa de uma presunção natural, que decorre das
regras de experiência comum. Provado assim o fato, impõe-se a condenação.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
“Ementa: CONTRATO Conta corrente bancária Saque indevido via cartão magnético Alegação de que teriam sido pela
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própria correntista ou por culpa dela, que tinha senha e chave sob sua guarda, não demonstrada pelo banco Aplicação do
disposto no inciso II do art. 333 do CPC e no inciso VIII do art. 6º do CDC, tanto mais em se tratando, da parte da
consumidora, de prova negativa Caso típico de inversão do ônus da prova Banco, ademais, que não se preocupou em
produzir nenhuma prova, nem mesmo para se saber quem efetuou o saque, recorrendo a eventuais filmagens que
tivessem sido feitas nos caixas eletrônicos Prevalência da boa-fé da autora, que desde logo reclamou e, sem êxito. DANO
MORAL Configuração Saques indevidos em conta corrente, que o banco se negou a regularizarIndenização cabível
Sentença nessa parte reformada Arbitramento em R$-5.000,00, dadas as peculiaridades do caso - Apelação improvida,
provido o recurso adesivo.” (Processo: APL 127449220088260019 SP 0012744-92.2008.8.26.0019; Relator(a): José Tarciso
Beraldo; Julgamento: 19/10/2011; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 20/10/2011).
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor indenizatório.
O Código Civil não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por
arbitramento, analisando: a) extensão do dano; b) as condições sócio-econômicas dos envolvidos (função social da
responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos; e)
aplicação da “teoria do desestímulo” . Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim
de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o
demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Assim, com base nesses aspectos, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é valor suficiente para alcançar o
objetivo pretendido ao pleitear uma indenização por danos morais, no presente caso.
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na fundamentação supra:
Julgo procedente o pedido para condenar a reclamada Claro S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá juros de mora a 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da prolação
da sentença. (Súmula 362 - STJ).
Condeno a reclamada à suspensão do débito já individualizado e a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao
crédito, (SCPC, SERASA e SPC), no prazo de 5(cinco) dias, caso tenha sido inscrita, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00 (quinhentos reais).
Condeno, ainda, a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais (art. 20 do CPC) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, § 3º, do CPC.
Por fim, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 38 da lei dos juizados especiais c/c art. 269, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Turiaçu- MA, 23 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu
Processo n.º 472-45.2011.8.10.0136
AÇÃO DE GUARDA
Requerentes: MARIA RITA DE JESUS LARANJEIRA
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Guarda formulado pela Sra. MARIA RITA DE JESUS LARANJEIRA, através de seu advogado, objetivando a
guarda da menor NATALIA DA SILVA LARANJEIRA, todos devidamente qualificados.
Aduz na inicial que os pais biológicos da menor são falecidos e que desde então possui a guarda fática da menor, estando esta
sob seus cuidados e dependência econômica. Alega por fim haver afetividade recíproca.
Em decisão foi deferida guarda provisória (fls. 12/13).
Estudo social opinando favoravelmente ao pedido formulado pela requerente às fls. 18/19.
Em audiência, ouvido a mãe biológica da(s) criança(s), este(s) DECLAROU estar de acordo com a concessão da guarda definitiva
ao(s) requerentes fl(s) 24.
Em parecer, o Ministério Público opina pelo acolhimento do pedido de guarda formulado fl(s) 27/29.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) a guarda será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos (art. 43).
Verifica-se dos autos que NATALIA DA SILVA LARANJEIRA, ora adotanda, desde o falecimento de seus pais biológicos, está sob
a guarda provisória da autora.
O estudo social é conclusivo em opinar favoravelmente pela guarda, ressaltando, que a menor já vivia sob o teto da autora 05
(cinco) anos juntamente com seus pais hoje falecidos. Sendo a autora avó paterna da adolescente. Destacou ser à sua vantagem
para um desenvolvimento físico, psicológico e moral saudável da menor.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial analisando esmiuçadamente os autos, entendo ser a guarda de NATALIA DA
SILVA LARANJEIRA em favor da requerente MARIA RITA DE JESUS LARANJEIRA, medida que assegura à criança um
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, razão pela qual JULGO
PROCEDENTE o pedido de guarda.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais.
Turiaçu-MA, 11 de setembro de 2012.
Alessandra Lima Silva
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SENTENÇA
Ação Ordinária Previdenciária
Processo n.º 50-07.2010.8.10.0136
Requerente: VALDINELE ALVES DOMINGUES
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.,
VALDINELE ALVES DOMINGUES ajuizou a presente Ação Ordinária Previdenciária face ao Instituto Nacional do Seguro - INSS,
todos qualificados.
Analisando os autos, verifica-se juntada de contestação às fl.24/27. Manifestação à contestação às fls.29/30. Audiência designada
à fl. 31.
Após, a requerente manifestou pelo pedido de desistência à fl.46.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VIII- quando o autor
desistir da ação [...].”
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e, por consequência, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas, vez que defiro o benefício da justiça gratuita.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 18 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.
Ação de Alimentos
Processo n.º 530-14.2012.8.10.0136
Requerente: Alessandra Pereira Ferreira
Requerido: Florêncio de Sousa Marques
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Alessandra Pereira Ferreira e Florêncio de Sousa
Marques, todos qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 533-66.2012.8.10.0136
Requerente: Maria Ribamar de Jesus
Requerido: Jailson Rabelo da silva
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Maria Ribamar de Jesus e Jailson Rabelo da Silva, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
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Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
SENTENÇA
Processo nº 534-22.2010.8.10.0136(4702011)
Requerente: NIROND SOUSA MIRANDA
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Ação de Indenização por Danos Morais
Vistos, etc.
NIROND SOUSA MIRANDA moveu Ação de Indenização por Danos Morais em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO - CEMAR, todos qualificados.
Pleiteia o Requerente o religamento de energia elétrica de seu estabelecimento comercial que foi desligado abruptamente após ele
ter deixado de pagar a fatura da conta de energia do mês de junho de 2010 que, segundo o demandante, veio discrepante com o
que costuma ser cobrado. O Requerente atribuiu essa alteração a troca no medidor de energia que ocorreu no mesmo período.
Juntou documentos de fls. 20/29.
Cautelar Inominada (fls.12/17) concedida às fls. 31/32.
A Requerida, regularmente citada não contestou tornando-se revel, conforme certidão à fl.40.
É o relatório. Decido.
Os elementos dos autos levam à decretação da revelia. Ressalte-se que em razão da revelia, os fatos alegados na inicial são tidos
por incontroversos e dessa forma, independem de prova, vez que se trata de direito disponível.
Não obstante a revelia faça presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, incumbe ao requerente demonstrar a
existência do dano, o qual se comprova pelos documentos acostados às fls.20/29.
No caso em apreço, existem elementos de convicção capazes de respaldar o pleito do autor, uma vez que a parte requerida
embora devidamente citada (fl. 40), não apresentou contestação, razão pela qual o referido pedido há de ser julgado procedente.
Quanto ao pleito indenizatório, temos que o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, bem como o precitado artigo 6º, inciso
VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseguram o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de
constrangimentos e abalos suportados em casos do gênero.
Sabe-se que dano moral é aquele que tem reflexo nos direitos da personalidade, atingindo a honra, a paz, a intimidade, a
tranquilidade de espírito, ou seja, aspectos não patrimoniais do indivíduo. Em relação à sua caracterização, o STJ assim já decidiu:
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por
força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do dano moral, mas, sim, na prova do
fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...). (REsp n.º 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A.
Menezes, DJU 09/12/97).
Ou seja, em hipóteses da espécie, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, deriva implacavelmente do próprio fato ofensivo, de tal
modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral, à guisa de uma presunção natural, que decorre das
regras de experiência comum. Provado assim o fato, impõe-se a condenação.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
“Ementa: CONTRATO Conta corrente bancária Saque indevido via cartão magnético Alegação de que teriam sido pela
própria correntista ou por culpa dela, que tinha senha e chave sob sua guarda, não demonstrada pelo banco Aplicação do
disposto no inciso II do art. 333 do CPC e no inciso VIII do art. 6º do CDC, tanto mais em se tratando, da parte da
consumidora, de prova negativa Caso típico de inversão do ônus da prova Banco, ademais, que não se preocupou em
produzir nenhuma prova, nem mesmo para se saber quem efetuou o saque, recorrendo a eventuais filmagens que
tivessem sido feitas nos caixas eletrônicos Prevalência da boa-fé da autora, que desde logo reclamou e, sem êxito. DANO
MORAL Configuração Saques indevidos em conta corrente, que o banco se negou a regularizarIndenização cabível
Sentença nessa parte reformada Arbitramento em R$-5.000,00, dadas as peculiaridades do caso - Apelação improvida,
provido o recurso adesivo.” (Processo: APL 127449220088260019 SP 0012744-92.2008.8.26.0019; Relator(a): José Tarciso
Beraldo; Julgamento: 19/10/2011; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 20/10/2011).
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor indenizatório.
O Código Civil não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por
arbitramento, analisando: a) extensão do dano; b) as condições sócio-econômicas dos envolvidos (função social da
responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos; e)
aplicação da “teoria do desestímulo” . Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim
de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o
demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Assim, com base nesses aspectos, verifico que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é valor suficiente para alcançar o
objetivo pretendido para uma indenização por danos morais no presente caso, considerando que a suspensão do fornecimento de
energia se deu no estabelecimento comercial do Requerente, ficando o mesmo prejudicado, pois é o local onde retira o seu
sustento e de toda a sua família.
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na fundamentação supra:
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a) JULGO PROCEDENTEo pedido para determinar a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, a anular o débito
em nome da Requerente relativo à fatura do mês de junho de 2010, indevidamente cobrada;
b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais,para condenar a Empresa Requerida a pagar ao Autor o
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a
partir da prolação da sentença (Súmula 362 – STJ).
Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais finais (art. 20 do CPC) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 20, § 3º, do CPC.
Caso não haja pagamento espontâneo após o trânsito em julgado desta sentença, incidirá a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 475-j, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu- MA, 23 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu
Ação de Alimentos
Processo n.º 534-51.2012.8.10.0136
Requerente: Carlene Martins Pimenta
Requerido: Fábio Oliveira Castro
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Carlene Martins Pimenta e Fábio Oliveira Castro, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 535-36.2012.8.10.0136
Requerente: Gleiciane Viana
Requerido: Adenilton Mendes Silva
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Gleiciane Viana e Adenilton Mendes Silva, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 536-21.2012.8.10.0136
Requerente: Débora Cristina Costa Mendes
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Requerido: Adailton França
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Débora Cristina Costa Mendes e Adailton França, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 537-06.2012.8.10.0136
Requerente: Ângela Maria Cardoso
Requerido: Marcos Antônio Costa da Silva
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Ângela Maria Cardoso e Marcos Antônio Costa da Silva,
todos qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 538-88.2012.8.10.0136
Requerente: Francinete da Luz Costa
Requerido: Evanilson Abreu Costa
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Francinete da Luz Costa e Evanilson Abreu Costa, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
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Ação de Alimentos
Processo n.º 545-80.2012.8.10.0136
Requerente: Marilda Pedreira
Requerido: Josué da Silva Nogueira
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Marilda Pedreira e Josué da Silva Nogueira, todos
qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 546-65.2012.8.10.0136
Requerente: Dilmaele Sousa Cardoso
Requerido: José Américo de Jesus Santos
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Dilmaele Sousa Cardoso e José Américo de Jesus
Santos, todos qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
Ação de Alimentos
Processo n.º 563-04.2012.8.10.0136
Requerente: Irailma dos Santos
Requerido: Braz Duarte Filho
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Irailma dos Santos e Braz Duarte Filho e Fábio Luís
Carvalho, todos qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
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Ação de Alimentos
Processo n.º 564-86.2012.8.10.0136
Requerente: Sandra da Conceição Miranda Brito
Requerido: Ivan Silva Santos
SENTENÇA
Vistos etc.
O Ministério Público apresentou Termo de Acordo (fl.) celebrado entre Sandra da Conceição Miranda Brito e Ivan Silva Santos,
todos qualificados nos autos.
Em manifestação, a Representante do Ministério Público requereu a homologação do Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “ Art. 269. Haverá resolução de mérito: III - quando as partes transigirem; [...].”
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o presente acordo firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.
Sem custas.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu, 14 de dezembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA
SENTENÇA
Ação Ordinária Previdenciária
Processo n.º 692-48.2008.8.10.0136
Requerente: MARIA DO CARMO LARANJEIRA
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.,
MARIA DO CARMO LARANJEIRA ajuizou a presente Ação Ordinária Previdenciária face ao Instituto Nacional do Seguro - INSS,
todos qualificados.
Analisando os autos, verifica-se juntada de contestação às fl.29/33. Manifestação à contestação às fls.34/36. Audiência designada
à fl. 45.
Após, a requerente manifestou pelo pedido de desistência à fl.73.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VIII- quando o autor
desistir da ação [...].”
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e, por conseqüência, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas, vez que defiro o pedido do benefício de justiça gratuita.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 18 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.
Processo 7-02.2012.8.10.0136
Ação: União Estável/Reconhecimento
Requerente: Vanilce de Jesus Ribeiro
SENTENÇA
Vistos etc.,
Trata-se de Ação de Declaratória de Reconhecimento de União Estável proposta por VANILCE DE JESUS RIBEIRO, sob o
fundamento de que manteve com Valdimario de Abreu Carvalho, até o falecimento deste em 14/12/2011, relação jurídica familiar e
pessoal por doze anos, sob o mesmo teto, o que se pretende resguardar os direitos da referida requerente e seus filhos.
Acostou à inicial documentos destinados a provar o alegado, bem como certidão de óbito do falecido, onde a autora foi a
declarante (fls. 08/15).
Em Audiência foram ouvidas três testemunhas (fls. 20/22). O Ministério Público deixou de se manifestar, considerando a
inexistência de filhos resultantes da união do casal, não existindo, portanto, no presente caso, interesse de menor ou incapaz.
É o Relatório. DECIDO.
A lei 9.278/96 regulamentou o art. 226, § 3º da CRFB/88, que reconhece a união estável entre homem e mulher, como entidade
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familiar.
Estabeleceu o art. 1º do referido diploma legal, ser reconhecida como união estável "a convivência duradoura, pública, e contínua,
de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de famíliar"
Com efeito, verifica-se, no caso, a plausibilidade do direito alegado pela Requerente e a verossimilhança de suas alegações acerca
da convivência marital estável, consoante a inicial e documentos a ela acostados (fls. 08/15).
Tal fato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas que, em juízo, informaram que a Requerente e o falecido
VALDIMARIO DE ABREU CARVLHO viveram publicamente como marido e mulher:
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA (fls. 20): Que conhece a requerente há 08(oito anos; Que desde quando conhece a requerente e o
Sr. Valdimario de Abreu Carvalho sabe que estes viveram maritalmente de forma contribua até o falecimento do Sr. Valdimario de
Abreu Carvalho; Que sabe que a requerente e Sr. Valdimario viviam em casa com uma filha da requerente (grifo nosso).
GRACIELEIA DA SILV OLIVEIRA (21): Que aproximadamente há 08 anos a requerente se mudou para próximo a casa da
depoente; que sabe que a requerente ao se mudar para [...] próxima da depoente, já estava vivendo com maritalmente com o Sr.
Valdimario; Que sabe que a convivência entre a requerente e o Sr. Valdinario, [...], foi constante, sendo interrompido por iaôsião do
falecimento do Sr. Valdinario (grifo nosso).
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES BARBOSA (21): Que conhece a requerente há aproximadamente 03 anos; Que é vizinha da
requerente e sabe que esta conviveu maritalmente com o Sr. Valdimario de forma contínua até seu falecimento; Que sabe que na
casa vivia a requerente, Sr. Valdimario e uma filha da requerente (grifo nosso).
Ante o exposto, nos termos das razões esposadas, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer e declarar a união estável
havida entre a Requerente VANILCE DE JESUS RIBEIRO e seu companheiro Valdimario de Abreu Carvalho, pelo período de 12
(doze) anos, que terminou em 12/12/2011, com o falecimento de Valdimario de Abreu Carvalho, resguardando o direito dos filhos
herdeiros à herança, eventualmente deixada pelo falecido.
Sem custas, nos moldes do disposto na Lei nº 1060/50.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Turiaçu- MA, 30 de outubro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.
Processo nº 92-85.2012.8.10.0136
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Exequente: ANDRESSA MARQUES RABELO
Executado: LUIS SERGIO ROXO RABELO
SENTENÇA
Vistos etc.,
ANDRESSA MARQUES RABELO, qualificada nos autos, ajuizou, por meio do Ministério Público, a presente EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS contra: LUIS SERGIO ROXO RABELO, igualmente qualificado.
A petição inicial foi deferida, determinando-se a citação do executado. O executado citado realizou o pagamento das parcelas em
débito, conforme faz prova recibos acostada às fls. 14 a 17. Posteriormente, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
arquivamento do processo, alegando faltar-lhe interesse em agir. Assim, uma vez que o objeto da ação fora atingido, cabível se faz
a extinção da execução.
É o relatório.
Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I – o devedor satisfaz a obrigação”. O executado
realizou o pagamento integral do valor que estava sendo executado, impondo a extinção do presente feito.
Ante o exposto, lastreado no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registrem-se e intimem-se.
Turiaçu- MA, 13 de novembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu MA
Processo nº 93-70.2012.8.10.0136
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Exequente: LENON DAVI RIBEIRO PEREIRA
Executado: ELENILDO MARQUES PEREIRA
SENTENÇA
Vistos etc.,
LENON DAVI RIBEIRO PEREIRA, qualificada nos autos, ajuizou, por meio do Ministério Público, a presente EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS contra ELENILDO MARQUES PEREIRA, igualmente qualificado.
A petição inicial foi deferida, determinando-se a citação do executado. O executado citado realizou o pagamento das parcelas em
débito, conforme faz prova recibos acostada às fls. 15 a 29. Posteriormente, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
arquivamento do processo, alegando faltar-lhe interesse em agir. Assim, uma vez que o objeto da ação fora atingido, cabível se faz
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a extinção da execução.
É o relatório.
Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I – o devedor satisfaz a obrigação”. O
executado realizou o pagamento integral do valor que estava sendo executado, impondo a extinção do presente feito.
Ante o exposto, lastreado no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registrem-se e intimem-se.
Turiaçu- MA, 26 de novembro de 2012.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu MA.
SENTENÇA
Ação Ordinária Previdenciária
Processo n.º 9-74.2009.8.10.0136
Requerente: JANIELMA DE JESUS AMORIM RIBEIRO
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.,
JANIELMA DE JESUS AMORIM RIBEIRO ajuizou a presente Ação Ordinária Previdenciária face ao Instituto Nacional do Seguro INSS, todos qualificados.
Analisando os autos, verifica-se juntada de contestação às fl.17/22. Réplica às fls.24/27. Audiência designada à fl. 37.
Após, a requerente manifestou pelo pedido de desistência à fl.40.
É o relatório. Decido.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] VIII- quando o autor
desistir da ação [...].”
Ante o exposto, lastreado no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e, por consequência, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas, vez que defiro o benefício da justiça gratuita.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Turiaçu/MA, 07 de janeiro de 2013.
ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu/MA.

Viana
Primeira Vara de Viana
ATO ORDINATÓRIO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 9000581-34.2011.8.10.0061
REQUERENTE: JACKSON GERSON FREIRE CUTRIM
ADVOGADO(A): DR(A). FABIO OLIVEIRA MOREIRA/OAB-MA: 8707.
REQUERIDO(A): PEDRA SUL.
ADVOGADO(A): DR(A). JORGE FRANKLIN ALVES FELIPE/OAB-MG: 22.070.
ADVOGADO(A): DR(A). LEONARDO RODRIGUES FURTADO DE MENDONÇA/OAB-MG: 79.251.
ADVOGADO(A): DR(A). RÔMULO ROSSI FELIPE/OAB-MG: 107.057.
ADVOGADO(A): DR(A). FRANKLIN ROSSI FELIPE/OAB-MG: 108.811.
ADVOGADO(A): DR(A). KARINA ROSSI FELIPE/OAB-MG: 130.421.
ATO ORDINATÓRIO FL. 72
Tendo em vista que, o MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Viana/MA, foi convocado para participar do
Curso de Treinamento em Políticas Publicas de Conciliação e Mediação, conforme Res. CNJ nº 125/2010. Certifico e que, a
audiência para o dia 20 de março de 2013, às 14:45 h, foi redesignada para o dia 16 de maio de 2013, às 08:15 horas. Viana/MA,
14 de março de 2013. Simone Viegas Pinheiro. Secretária Judicial da 1ª Vara.
ATO ORDINATÓRIO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 9000582-19.2011.8.10.0061
REQUERENTE: WILLAME FREIRE CUTRIM
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ADVOGADO(A): DR(A). FABIO OLIVEIRA MOREIRA/OAB-MA: 8707.
REQUERIDO(A): PEDRA SUL.
ADVOGADO(A): DR(A). JORGE FRANKLIN ALVES FELIPE/OAB-MG: 22.070.
ADVOGADO(A): DR(A). LEONARDO RODRIGUES FURTADO DE MENDONÇA/OAB-MG: 79.251.
ADVOGADO(A): DR(A). RÔMULO ROSSI FELIPE/OAB-MG: 107.057.
ADVOGADO(A): DR(A). FRANKLIN ROSSI FELIPE/OAB-MG: 108.811.
ADVOGADO(A): DR(A). KARINA ROSSI FELIPE/OAB-MG: 130.421.
ATO ORDINATÓRIO FL. 79
Tendo em vista que, o MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Viana/MA, foi convocado para participar do
Curso de Treinamento em Políticas Publicas de Conciliação e Mediação, conforme Res. CNJ nº 125/2010. Certifico e que, a
audiência para o dia 20 de março de 2013, às 14:30 h, foi redesignada para o dia 16 de maio de 2013, às 08:00 horas. Viana/MA,
14 de março de 2013. Simone Viegas Pinheiro. Secretária Judicial da 1ª Vara.
ATO ORDINATÓRIO
AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº.: 9000872-97.2012.8.10.0061
REQUERENTE: CEAPE/MA – CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR(A). CARLENE GASPAR CARVALHO MENDES/OAB-MA: 5.939.
ADVOGADO(A): DR(A). MÁRCIA CRYSTINNE PINHEIRO DA SILVEIRA/OAB-MA: 6.832.
REQUERIDO(A): JAMES LINHARES PEREIRA, JOABE CUTRIM SILVA E MIZAEL COSTA NETO.
ATO ORDINATÓRIO FL. 49
Tendo em vista que, o MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Viana/MA, foi convocado para participar do
Curso de Treinamento em Políticas Publicas de Conciliação e Mediação, conforme Res. CNJ nº 125/2010. Certifico e que, a
audiência para o dia 21 de março de 2013, às 10:40 h, foi redesignada para o dia 17 de maio de 2013, às 08:00 horas. Viana/MA,
14 de março de 2013. Simone Viegas Pinheiro. Secretária Judicial da 1ª Vara.
ATO ORDINATÓRIO
AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO Nº.: 9000873-82.2012.8.10.0061
REQUERENTE: CEAPE/MA – CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): DR(A). CARLENE GASPAR CARVALHO MENDES/OAB-MA: 5.939.
ADVOGADO(A): DR(A). MÁRCIA CRYSTINNE PINHEIRO DA SILVEIRA/OAB-MA: 6.832.
REQUERIDO(A): MOISES SOARES PEREIRA, VAGNER MENDES COSTA E GILVAN COSTA PINTO.
ATO ORDINATÓRIO FL. 50
Tendo em vista que, o MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Viana/MA, foi convocado para participar do
Curso de Treinamento em Políticas Publicas de Conciliação e Mediação, conforme Res. CNJ nº 125/2010. Certifico e que, a
audiência para o dia 21 de março de 2013, às 10:30 h, foi redesignada para o dia 17 de maio de 2013, às 08:15 horas. Viana/MA,
14 de março de 2013. Simone Viegas Pinheiro. Secretária Judicial da 1ª Vara.
DESPACHO
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA
PROCESSO Nº.: 1439-92.2009.8.10.0061
REQUERENTE: SEBASTIANA RODRIGUES COSTA
ADVOGADO(A): DR(A). FABIO OLIVEIRA MOREIRA/OAB-MA: 8707
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.
DESPACHO DE FLS. 59
Após, penhore-se o valor no Sistema BancenJud e bens no Renajud. [...]. Oferecida a impugnação, intime-se o(a) impugnado(a),
por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Cumpra-se. Viana/MA, 31 de agosto de 2011. Juiz Mário Márcio de
Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
DESPACHO
AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 9000175-47.2010.8.10.0061
REQUERENTE: ELIZANGELA BATISTA BASTOS
ADVOGADO(A): DR(A). NOZOR LAURO LOPES DE SOUSA FILHO/OAB-MA: 904
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.
DESPACHO DE FLS. 88
Penhore-se o valor no Sistema BancenJud. [...]. Oferecida a impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se
houver -, para apresentar resposta. Cumpra-se. Viana/MA, 11 de fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular
da 1ª Vara.
RESENHA DE DESPACHO
01) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº.: 9000596-03.2011.8.10.0061
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REQUERENTE: JOANA GARCIA BORGES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). PAULA RODRIGUES DA SILVA/OAB-MA: 9590-A E OAB/SP: 221.271.
ADVOGADO(A): DR(A). BRUNO FURTADO SOUSA/OAB-MA: 6.793.
ADVOGADO(A): DR(A). ROSALIA AZEVEDO RIBEIRO PINHO/OAB-MA: 9.416
DESPACHO DE FLS. 80
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
02) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº.: 9000204-97.2010.8.10.0061
REQUERENTE: EVARISTO SILVA
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). YURI BRITO CORREA/OAB-MA: 8.166.
ADVOGADO(A): DR(A). EXPEDITA SUANY LEITE SILVA CORREA/OAB-MA: 9.032.
DESPACHO DE FLS. 110
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
03) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº.: 9000599-55.2011.8.10.0061
REQUERENTE: JOANA GARCIAS BORGES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). PAULA RODRIGUES DA SILVA/OAB-MA: 9590-A E OAB/SP: 221.271.
ADVOGADO(A): DR(A). BRUNO FURTADO SOUSA/OAB-MA: 6.793.
ADVOGADO(A): DR(A). ROSALIA AZEVEDO RIBEIRO PINHO/OAB-MA: 9.416
DESPACHO DE FLS. 127
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
04) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº.: 9000594-33.2011.8.10.0061
REQUERENTE: JOANA GARCIAS BORGES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). GUSTAVO AMATO PISSINI/OAB-MA: 9.698-A E OAB/SP: 261.030.
ADVOGADO(A): DR(A). SANDRO PISSINI ESPINDOLA/OAB-MS: 6.817 E OAB/SP: 198.040-A.
DESPACHO DE FLS. 126
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
05) AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº.: 690-75.2009.2011.8.10.0061
REQUERENTE: MARIA DAS NEVES LOPES GASPAR
REQUERIDO: BANCO GE S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR/OAB-SP: 188.846.
ADVOGADO(A): DR(A). THYAGO SARAIVA DE BRITO MACHADO/OAB-PI: 7171.
DESPACHO DE FLS. 74
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
06) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
PROCESSO Nº.: 9000508-96.2010.8.10.0061
REQUERENTE: LUIS MESSIAS COSTA GOMES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
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ADVOGADO(A): DR(A). PAULA RODRIGUES DA SILVA/OAB-MA: 9590-A E OAB/SP: 221.271.
ADVOGADO(A): DR(A). ROSALIA AZEVEDO RIBEIRO PINHO/OAB-MA: 9.416
DESPACHO DE FLS. 164
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
07) AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
PROCESSO Nº.: 789-79.2008.8.10.0061
REQUERENTE: WISLEY HILTON GOMES DA SILVA
REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). RHELMSON ATHAYDE ROCHA/OAB-MA: 5.936.
ADVOGADO(A): DR(A). SUZETE FEIJÓ VASCONCELOS/OAB-MA: 7.639
ADVOGADO(A): DR(A). MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS/OAB-RJ: 135.132.
ADVOGADO(A): DR(A). GUSTAVO CORREA RODRIGUES/OAB-RJ: 110.459
DESPACHO DE FLS. 91
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
08) AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 9000032-24.2011.8.10.0061
REQUERENTE: SENHORINHA PEREIRA
REQUERIDO: BANCO GE CAPITAL.
ADVOGADO(A): DR(A). HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES/OAB-SP: 221.847.
ADVOGADO(A): DR(A). EDUARDO LUIZ BROCK/OAB-SP: 91.311
ADVOGADO(A): DR(A). PAULA GOMES TAVARES CUNHA REZENDE/OAB-PI: 8.086.
ADVOGADO(A): DR(A). TEREZA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO/OAB-SP: 247.529
DESPACHO DE FLS. 102
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
09) AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 9000094-98.2010.8.10.0061
REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). YURI BRITO CORREA/OAB-MA: 8.166.
ADVOGADO(A): DR(A). EXPEDITA SUANY LEITE SILVA CORREA/OAB-MA: 9.032
ADVOGADO(A): DR(A). HELENA AMÉLIA SALOMÃO ROCHA/OAB-MA: 6322.
ADVOGADO(A): DR(A). JOÃO GENTIL DE GALIZA/OAB-MA: 9.814
ADVOGADO(A): DR(A). MARCIO BARROCA SILVEIRA/OAB-MG: 74.181
DESPACHO DE FLS. 114
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
10) AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE
PROCESSO Nº.: 9000294-71.2011.8.10.0061
REQUERENTE: REILAN DORIA OLIVEIRA
REQUERIDO: BANCO PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ADVOGADO(A): DR(A). MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS/OAB-RJ: 135.132.
ADVOGADO(A): DR(A). THIAGO RIBEIRO GUIMARÃES/OAB-MA: 9.441
ADVOGADO(A): DR(A). RÉGIS GONDIM PEIXOTO/OAB-MA: 9.357-A.
DESPACHO DE FLS. 101
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
11) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
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PROCESSO Nº.: 9000049-31.2009.8.10.0061
REQUERENTE: JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.
ADVOGADO(A): DR(A). JOSÉ MAGNO PEARCE SIQUEIRA/OAB-MA: 6.300.
ADVOGADO(A): DR(A). ADALIA ALENCAR DE OLIVEIRA/OAB-MA: 6.087
ADVOGADO(A): DR(A). LÍVIA GOMES MUNIZ/OAB-MA: 9.093.
DESPACHO DE FLS. 57
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.
12) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS
PROCESSO Nº.: 805-67.2007.8.10.0061
REQUERENTE: RAIMUNDA ZÉILA GALVÃO DOS SANTOS
REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADO(A): DR(A). WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM/OAB-MA: 11.078-A.
DESPACHO DE FLS. 55
Penhore-se o valor da dívida no Sistema BancenJud. Efetuado o bloqueio, intime-se o(a) requerido(a), por seu advogado - se
houver -, para que tenha ciência da penhora, bem assim para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Oferecida a
impugnação, intime-se o(a) impugnado(a), por seu advogado - se houver -, para apresentar resposta. Não sendo encontrados
valores para bloqueio, voltem conclusos os autos, para extinção (Lei nº. 9.099/95, art.53, § 4º). Cumpra-se. Viana/MA, 11 de
fevereiro de 2013. Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa. Titular da 1ª Vara.

Vitória do Mearim

INTIMAÇÃO
Ref.: Processo n. 90000610-07.2012.8.10.01
Ação Indenização P/ Danos Materiais e Morais
Requerente: Ezequiel Gama Martins
Advogado: Dr. Ronildo Odesse Gama da Silva
Requerido: Compra Premiada Eletromil
FINALIDADE: Intimação do Advogado Dr. Ronildo Odesse Gama da Silva, OAB/MA n. 10423, do despacho proferido às fls. retro
dos autos em referência, cujo tópico final é o seguinte: " Para audiência de Conciliação designo o dia 04/04/2013 às 09h:30
min"..Ass) Milvan Gedeon Gomes-Juiz de Direito.
SEDE DO JUÍZO: Rua Teodoro Ferreira, s/n, Centro, Vitória do Mearim/MA, CEP 65.350-000, fone (98)3352-1202.
Vitória do Mearim/MA, 13 de março de 2013. Eu, Kellen de Oliveira Pinho, Secretária Judicial, que assino de ordem e autorização
do MM. Juiz MILVAN GEDEON GOMES,titular desta Comarca.
KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial

Zé Doca
Primeira Vara de Zé Doca
PROCESSO Nº. 1286-48.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO OAB/MA 8.647-A
RÉ: “FÉLIX”
Decisão de fl. 23:
DECISÃO
Trata-se de ação de reintegração de posse em cuja exordial o autor afirma ser legítimo possuidor de um imóvel com 10 (dez)
metros de frente e 28 (vinte e oito) metros de fundo, s/n, bairro Vila Barroso, já descrito nos autos, o qual a requerida, sem a
autorização instalou-se, no local, lá construindo uma casa.
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Juntou vários documentos com a inicial e requereu a concessão de liminar de reintegração de posse. Foi realizada audiência de
justificação. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido.
O autor comprovou ser proprietário do imóvel em questão (fls. 09), bem como que registrou ocorrência policial, na Delegacia de
Polícia Civil, desta comarca (fls. 11), sobre o suposto esbulho possessório.Dos depoimentos coletados em audiência de
justificação, extrai-se, em síntese, que o Requerido, no dia 22/11/2011, teria invadido o imóvel objeto da presente ação, declinando
ao autor que ele, o Acionado, sairia daquela propriedade, caso o Requerente conseguisse uma quantia de R$ 3.000,00.Extrai-se,
ainda, dos depoimentos coletados que, já no mês de setembro de 2012, o réu já preparava-se para a construção de uma casa, no
terreno ocupado, por ele.. Ora, em uma análise superficial, própria de um juízo de cognição sumária, tenho que a ocupação
clandestina do Acionado rompe com o os princípios da posse justa preceituada pelo legislador cível, materializada no artigo 1200
do Código Civil (“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária” ).
Ademais, em que pese, o período de ocupação do Requerido, declinado nos autos, compreendido de novembro de 2011 à
setembro de 2012, ocorreu, em face de mero ato de tolerância do Requerente, o que expressou mera detenção, crivada de vício
desde o início já que oriunda da invasão daquela propriedade.
Vejamos o que dispõe o art. 1208, do Código Civil: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como
não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a
clandestinidade.”
Desse modo, ante o exposto, e com fundamento no art. 1.210, do Código Civil e art. 928, do Código de Processo Civil, defiro o
pedido de medida liminar para conceder reintegração de posse ao autor, determinando, por conseguinte, a desocupação do
imóvel pelo, vulgarmente, conhecido por “FÉLIX” e por eventuais terceiras pessoas que estejam ocupando a área em litígio.Em
caso de resistência da ocupante, requisite-se força policial para garantir o cumprimento da medida. Após, cite-se a ré para
responder à presente demanda em 15 (quinze) dias, com as advertências contidas nos arts. 319 e 285, do CPC.
Expeça-se mandado de reintegração de posse e de citação. Intimem-se. Publique-se a parte dispositiva desta decisão, em
resumo, no DJE.
Zé Doca/MA, 08 de janeiro de 2013.
Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito Titular
PROCESSO Nº. 9000299-53.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: SEBASTIÃO SIQUEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: SONIA MARIA ALVES SOUSA OAB/MA 7.753
RECLAMADO: CLARO S/A
ADVOGADO: ANA FLÁVIA PEREIRA GUIMARÃES OAB/MA 105.287
Decisão de fl. 58:
DECISÃO
Exarada sentença homologatória, por ocasião de audiência de conciliação realizada no dia 24/01/2013, verifica-se que nela consta
erro material, consistente no equívoco quanto à numeração da agência bancária, de titularidade do Autor, na qual será depositada,
pela Requerida, o valor do acordo transigido pelas partes.
De fato, houve erro material no que concerne ao número do processo constante na parte superior da sentença, onde deveria
constar agência bancária 1189-4 ao invés do número 1185.
Declaro que no corpo da sentença, no qual consignou-se “ AGÊNCIA BRADESCO Nº. 1185”, passe a ter a seguinte redação: “
AGÊNCIA BRADESCO Nº. 1189-4”
No mais, persiste a sentença nos termos em que está lançada.
Publique-se. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. Intime-se
Zé Doca/MA, 28 de janeiro de 2013.
DENISE PEDROSA TORRES
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 116-51.2006.8.10.0063
ESPÉCIE: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: VALÉRIO GOMES
ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR, OAB/PA Nº 7829 E DR. GUARACY DA SILVA FREITAS, OABDF 1065 E OAB/AP Nº 107-A
RÉU: CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO, OAB/MA Nº 8647-A
Despacho de fl. 709:
DESPACHO
1. Acolho o parecer ministerial de fls. 705/706 e determino a expedição de cartas precatórias a fim de que sejam realizadas novos
interrogatórios dos acusados nas comarcas onde residem, tudo com fulcro nos fundamentos contidos às fls. 693/695 e 705/706
(princípio da ampla defesa).
2. Publique-se no DJE.
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4. Intime-se o MP.
Zé Doca/MA, 09 / 01 / 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 1377-17.2007.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: MONITÓRIA
REQUERENTE: DISTRIBUIDORA LIBANESA
ADVOGADO(A): TUFI MALUF SAAD OAB/MA 8411
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Despacho de fls. 152:
Despacho
R.H
1) Trata-se de Ação de Ação Ordinária em face do município de Araguanã-MA.
2) Sentença proferida conforme fls.144.
3) Processo em fase de formação de precatório.
4) Petição da parte ré (fls. 147/149) requerendo vista dos autos bem como a suspensão dos prazos eventualmente em curso.
5) Indefiro os pedidos contidos na petição juntada aos autos pela parte ré, haja vista que o feito se encontra pronto para a
formação de precatório e já ter sido dada a oportunidade para a parte ré se manifestar em todas as fases do processo.
6) Publique-se no DJE.
7) Em seguida, dê-se prosseguimento a formação do precatório e a remessa dos autos para o E. Tribunal de Justiça para
requisição do pagamento.
Zé Doca, 15 de 03 de 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 807-94.2008.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: CONSTRUTORA ZEDOQUENSE LTDA
ADVOGADO(A): ROBERTO WALTER DA S. RODRIGUES OAB/MA 3629
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Despacho de fls. 153:
Despacho
R.H
1) Trata-se de Ação de Ação Ordinária em face do município de Araguanã-MA.
2) Sentença proferida conforme fls.145.
3) Processo em fase de formação de precatório.
4) Petição da parte ré (fls. 148/150) requerendo vista dos autos bem como a suspensão dos prazos eventualmente em curso.
5) Indefiro os pedidos contidos na petição juntada aos autos pela parte ré, haja vista que o feito se encontra pronto para a
formação de precatório e já ter sido dada a oportunidade para a parte ré se manifestar em todas as fases do processo.
6) Publique-se no DJE.
7) Em seguida, dê-se prosseguimento a formação do precatório e a remessa dos autos para o E. Tribunal de Justiça para
requisição do pagamento.
Zé Doca, 15 de 03 de 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 808-79.2008.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: CONSTRUTORA ZEDOQUENSE LTDA
ADVOGADO(A): ROBERTO WALTER DA S. RODRIGUES OAB/MA 3629
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Despacho de fls. 155:
Despacho
R.H
1) Trata-se de Ação de Ação Ordinária em face do município de Araguanã-MA.
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2) Sentença proferida conforme fls.147.
3) Processo em fase de formação de precatório.
4) Petição da parte ré (fls. 150/152) requerendo vista dos autos bem como a suspensão dos prazos eventualmente em curso.
5) Indefiro os pedidos contidos na petição juntada aos autos pela parte ré, haja vista que o feito se encontra pronto para a
formação de precatório e já ter sido dada a oportunidade para a parte ré se manifestar em todas as fases do processo.
6) Publique-se no DJE.
7) Em seguida, dê-se prosseguimento a formação do precatório e a remessa dos autos para o E. Tribunal de Justiça para
requisição do pagamento.
Zé Doca, 15 de 03 de 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 809-64.2008.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: CONSTRUTORA ZEDOQUENSE LTDA
ADVOGADO(A): ROBERTO WALTER DA S. RODRIGUES OAB/MA 3629
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Despacho de fls. 152:
Despacho
R.H
1) Trata-se de Ação de Ação Ordinária em face do município de Araguanã-MA.
2) Sentença proferida conforme fls.144.
3) Processo em fase de formação de precatório.
4) Petição da parte ré (fls. 147/149) requerendo vista dos autos bem como a suspensão dos prazos eventualmente em curso.
5) Indefiro os pedidos contidos na petição juntada aos autos pela parte ré, haja vista que o feito se encontra pronto para a
formação de precatório e já ter sido dada a oportunidade para a parte ré se manifestar em todas as fases do processo.
6) Publique-se no DJE.
7) Em seguida, dê-se prosseguimento a formação do precatório e a remessa dos autos para o E. Tribunal de Justiça para
requisição do pagamento.
Zé Doca, 15 de 03 de 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 810-49.2008.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: CONSTRUTORA ZEDOQUENSE LTDA
ADVOGADO(A): ROBERTO WALTER DA S. RODRIGUES OAB/MA 3629
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Despacho de fls. 143:
Despacho
R.H
1) Trata-se de Ação de Ação Ordinária em face do município de Araguanã-MA.
2) Sentença proferida conforme fls.143.
3) Processo em fase de formação de precatório.
4) Petição da parte ré (fls. 146/148) requerendo vista dos autos bem como a suspensão dos prazos eventualmente em curso.
5) Indefiro os pedidos contidos na petição juntada aos autos pela parte ré, haja vista que o feito se encontra pronto para a
formação de precatório e já ter sido dada a oportunidade para a parte ré se manifestar em todas as fases do processo.
6) Publique-se no DJE.
7) Em seguida, dê-se prosseguimento a formação do precatório e a remessa dos autos para o E. Tribunal de Justiça para
requisição do pagamento.
Zé Doca, 15 de 03 de 2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº. 85-94.2007.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: ALZIRA DOS SANTOS PINHEIRO
RECLAMADO: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): MARCIO BARROCA SILVEIRA OAB/MG 74.181, YURI BRITO CORREIA OAB/MA 8.166
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Despacho de fl. 146:
DESPACHO
Vistos, etc.
R.H.
1-) Republique-se, no DJE, o despacho de fls. 134;
2-) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, sem a manifestação do banco executado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Zé Doca/MA, 15 de janeiro 2.013.
DENISE PEDROSA TORRES
Juíza Titular
PROCESSO Nº. 85-94.2007.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: ALZIRA DOS SANTOS PINHEIRO
RECLAMADO: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): MARCIO BARROCA SILVEIRA OAB/MG 74.181, YURI BRITO CORREIA OAB/MA 8.166
Despacho de fl. 134:
DESPACHO
Sentença proferida em sede de juizado especial cível com trânsito em julgado.
Verifico que, nestes autos, a MM. Juíza de Direito que então presidia este feito efetuou o bloqueio "on line" do valor de R$
4.500,00, conforme fl. 114.
Ocorre que o executado juntou cópia do Depósito Judicial Outro - DJO, comprovando que efetuou o depósito no valor de R$
6.851,11, conforme fl. 120.
Assim, verificada a duplicidade de depósitos, e não sendo tecnicamente possível o desbloqueio da quantia via Bacenjud,
DETERMINO:
a) a expedição de alvará em nome da parte autora para levantamento do valor depositado pelo executado via DJO (fl. 120).
b) intime-se o Banco Réu, via DJE, do teor deste despacho, bem como para informar o nome e CPF em nome de quem deve ser
expedido o alvará para o recebimento dos valores bloqueados via Bacenjud.
Após a expedição dos alvarás, arquivem-se.
Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 10 / 10 de 2012
DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO: 1106-71.2008.8.10.0063
ESPÉCIE: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(A): LEOMAR VIANA MONTELO, VULGO MAZINHO
VÍTIMA: T. R. S. e S. S. P.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS
A Doutora Denise Pedrosa Torres, Juíza Direito Titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Zé Doca, Estado do
Maranhão.
FAZ SABER que este Juízo designou o dia 02/04/2013 às 08:00h, para ter lugar a Sessão Ordinária do Tribunal do Júri da 1ª Vara,
tendo sido sorteados, na forma da Lei, para servirem na referida Sessão, como jurados os seguintes cidadãos: 1) ANTONIA
ADLLA SIQUEIRA DA SILVA (17), 2) ROSIMEIRE MENDONÇA LOPES (184), 3) FRANCISCO DE ASSIS AMORIM DE ARAÚJO
(96), 4) BENTA RIBAMAR CAMPOS MENDES (43), 5) LIDIANE DOURADO BARBOSA (116), 6) BENEDITA ALMEIDA DOS
SANTOS (39), 7) RAIMUNDO RODRIGUES AGUIAR (171), 8) LUZILANE LEITE ROCHA (129), 9) IRENE COSTA MENDES
OLIVEIRA (105), 10) MARIA DA NATIVIDADE LIMA PEREIRA (139), 11) JOSE ARIMATEIA ARAUJO (114), 12) SALOME
VALENTIM SILVA MELO (193), 13) CATARINA DA CONCEIÇÃO MATOS ABREU (52), 14) LUZIMARY DE JESUS FERREIRA
GODINHO ROCHA (132), 15) MARIA MIRANDA DE LIMA (149), 16) RAIMUNDO LUIS GOMES SERRA (164), 17) ELISANGELA
CAMPOS ROCHA (86), 18) RAIMUNDO NONATO LOPES (167), 19) LUIZ CARLOS SOUZA MUNIZ (125), 20) JONILTON
RIBEIRO SILVA (110), 21) RAFAEL DE ANDRADE OLIVEIRA (157), 22) LUIZ CARLOS ROCHA JÚNIOR (124), 23) LUZIA DE
CARVALHO FERREIRA (128), 24) RAIMUNDO GOMES DA COSTA (163) e 25) ANA CÉLIA DA SILVA LUZ (12). Foram sorteados
como jurados suplentes a saber: 1) MARCOS ANTONIO DA SILVA (135), 2) AMÉLIA CRISTINA BELESA DOS SANTOS (11), 3)
LUZILENE RAMOS SOUSA (130), 4) LUIS VALDEMIR EVANGELISTA (123), 5) DOMINGAS DE JESUS NUNES MOTA (81), 6)
DJANIRA SOUSA DOS ANJOS (80), 7) MARIA MARQUES ARAÚJO DOS SANTOS (147), 8) SALMA GUIMARÃES CAETANO
BARBOSA (192), 9) ANTONIA IVANETE DE ARAÚJO COSTA (19) e 10) ADRIANO VIANA DE SOUSA (02). Todos esses
cidadãos, bem como os interessados em geral, estão, por esta forma, convocados a comparecer no Salão do Júri, localizado no
Prédio da Câmara Municipal de Zé Doca-MA, sito à Rua do Sol, nº 54, Centro, nesta cidade de Zé Doca-MA, enquanto durar a
Sessão, sob pena da Lei, se faltarem, e, em obediência à determinação contida no parágrafo único do artigo 434, transcreve-se os
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seguintes dispositivos da Lei Processual Penal:
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória
idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo,
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de
acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
I o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
II os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
III os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)
IV os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
V os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
VI os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
VII as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;
VIII os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
IX os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;
X aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.
§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral
e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional
ou remoção voluntária.
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua
condição econômica.
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que
o são os juízes togados.
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.
E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume.
Determino, ainda, as diligências necessárias para as intimações de jurados, réus e testemunhas, o que se cumpra na forma da Lei.
Dado e passado o presente Edital, nesta cidade de ZÉ DOCA-MA, Estado do Maranhão, aos 11 de Março de 2013. Eu, (Carlos
Eduardo de Oliveira Pereira) Secretário Judicial Substituto da 1ª Secretaria do Tribunal do Júri, que mandei digitar e subscrevi.
Juíza Denise Pedrosa Torres
Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Zé Doca-MA
PROCESSO Nº: 116-51.2006.8.10.0063
ESPÉCIE: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: VALÉRIO GOMES
ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR, OAB/PA Nº 7829 E DR. GUARACY DA SILVA FREITAS, OABDF 1065 E OAB/AP Nº 107-A
RÉU: CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO, OAB/MA Nº 8647-A
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR, OAB/PA Nº 7829; DR. GUARACY DA
SILVA FREITAS, OAB-DF 1065 E OAB/AP Nº 107-A E DRA. ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO, OAB/MA Nº 8647-A,
para tomarem conhecimento que fora expedido Carta Precatória para a Comarca de Criciúma-SC, com a finalidade do
interrogatório do réu VALÉRIO GOMES e Carta Precatória para a Comarca de Barcarena-PA, com a finalidade do interrogatório do
réu CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial
da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 18 de MARÇO de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
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PROCESSO Nº: 1573-11.2012.8.10.0063
PROCESSO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422; MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA OAB/MA 7932
REQUERIDO: MAURIVAN SOARES AZEVEDO
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422; MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA
OAB/MA 7932, para ciência do despacho de fl. 27: “ DESPACHO. Vistos, etc. 1-) Verifico nos autos a ausência de instrumento
procuratório no qual conste o SUBSTABELECENTE, HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE Nº. 10.422, no rol de procuradores da parte
requerente, tornando, por via reflexa, inócuo o substabelecimento acostado junto à petição inicial; 2-) Desse modo, DETERMINO a
intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, juntando mandado
procuratório no qual habilite-o como procurador da empresa demandada, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts.
283 e 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Zé Doca/MA, 08 de 01 de 2.013. DENISE PEDROSA
TORRES. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA” . Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e
Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 18 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 171-36.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138
REQUERIDO: BERNARDO LIMA FURTADO
ADVOGADO(S): RAIMUNDO F. BOGÉA JUNIOR OAB/MA 7.741
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138, para ciência do despacho de fl. 90:
“DESPACHO. R.H. 1) Remetam-se os autos para a contadoria judicial, para apuração do quantum devido pelo município; 2) após,
intimem-se a parte requerente para xerocopiar as peças necessárias para a formação do precatório/RPV, consoante as regras dos
arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. 3) Em seguida, voltem-me os autos
conclusos para a apreciação dos cálculos. Zé Doca - MA, 27/11/2012. DENISE PEDROSA TORRES. JUÍZA DE DIREITO” . Nos
autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 798-30.2011.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MIRIAN LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/PI 2.523/OAB/MA 6.055 e OUTROS
RÉU: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRICIO OAB/CE 14.694 e OUTROS
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): ): JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/PI 2.523/OAB/MA 6.055 e OUTROS, realizar o
pagamento dos honorários do perito arbitrado em R$ 500,00, valor que deverá ser levantado pela parte autora no prazo de 15
(quinze) dias. A quantia deverá ser entregue ao perito após a juntada do laudo aos autos. Transcorrido o prazo façam conclusão.
Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 18 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
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OCESSO N.: 9000121-07.2012.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES OAB/MA 9772; MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES OAB/MA 6.433
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MG 76.696
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MG 76.696, para tomar ciência do despacho
de fl. 114: “ BANCO BMG S/A, devidamente qualificado nestes autos, não satisfeito com a Sentença de fls. 38/39, através de
advogado, interpôs RECURSO INOMINADO, porém, deixou de observar o disposto no art. 42, caput, da Lei nº 9.099/95, que diz,
textualmente, o seguinte: "Art. 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição
escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." (grifamos). No caso em tela o advogado do Recorrente tomou
conhecimento da sentença em 06/11/2012 (fl. 38) e o recurso foi interposto em 19/12/2012 (fl. 68), ou seja, além do prazo legal de
10 dias após a ciência da sentença. Portanto, quando da interposição do recurso, a sentença já havia transitado em julgado, razão
pela qual não deve ser recebido o Recurso. EM VIRTUDE DO EXPOSTO, deixo de receber o recurso em virtude de sua
intempestividade, condição indispensável para a sua admissibilidade, conforme estabelece o art. 42, caput, da Lei de regência.
CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTIME-SE o advogado do requerido do teor deste despacho.
INTIME-SE o advogado do requerente para manifestar se tem interesse na execução da sentença, apresentando desde
logo, se for o caso, a memória discriminada dos cálculos. Zé Doca/MA, 08 de 01 de 2013. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza
de Direito Titular.”. Nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

OCESSO N.: 9000125-44.2012.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA DOS MILAGRES CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES OAB/MA 9772; MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES OAB/MA 6.433
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES OAB/BA 1141-A; LUIS CARLOS LAURENÇO AOB/BA 16.760
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) CELSO DAVID ANTUNES OAB/BA 1141-A; LUIS CARLOS LAURENÇO AOB/BA
16.760, para tomar ciência do despacho de fl. 91: “ BANCO BMG S/A, devidamente qualificado nestes autos, não satisfeito com a
Sentença de fls. 34/35, através de advogado, interpôs RECURSO INOMINADO, porém, deixou de observar o disposto no art. 42,
caput, da Lei nº 9.099/95, que diz, textualmente, o seguinte: "Art. 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." (grifamos). No caso em tela o
advogado do Recorrente tomou conhecimento da sentença em 06/11/2012 (fl. 34) e o recurso foi interposto em 19/12/2012 (fl. 63),
ou seja, além do prazo legal de 10 dias após a ciência da sentença. Portanto, quando da interposição do recurso, a sentença já
havia transitado em julgado, razão pela qual não deve ser recebido o Recurso. EM VIRTUDE DO EXPOSTO, deixo de receber o
recurso em virtude de sua intempestividade, condição indispensável para a sua admissibilidade, conforme estabelece o art. 42,
caput, da Lei de regência. CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTIME-SE o advogado do requerido
do teor deste despacho. INTIME-SE o advogado do requerente para manifestar se tem interesse na execução da sentença,
apresentando desde logo, se for o caso, a memória discriminada dos cálculos. Zé Doca/MA, 08 de 01 de 2013. DENISE
PEDROSA TORRES. Juíza de Direito Titular.”. Nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da
1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

OCESSO N.: 9000135-88.2012.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES OAB/MA 9772; MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES OAB/MA 6.433
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
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ADVOGADO(A): CELSO DAVID ANTUNES OAB/BA 1141-A; LUIS CARLOS LAURENÇO AOB/BA 16.760
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) CELSO DAVID ANTUNES OAB/BA 1141-A; LUIS CARLOS LAURENÇO AOB/BA
16.760, para tomar ciência do despacho de fl. 95: “ BANCO BMG S/A, devidamente qualificado nestes autos, não satisfeito com a
Sentença de fls. 35/36, através de advogado, interpôs RECURSO INOMINADO, porém, deixou de observar o disposto no art. 42,
caput, da Lei nº 9.099/95, que diz, textualmente, o seguinte: "Art. 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." (grifamos). No caso em tela o
advogado do Recorrente tomou conhecimento da sentença em 06/11/2012 (fl. 35) e o recurso foi interposto em 19/11/2012 (fl. 67),
ou seja, além do prazo legal de 10 dias após a ciência da sentença. Portanto, quando da interposição do recurso, a sentença já
havia transitado em julgado, razão pela qual não deve ser recebido o Recurso. EM VIRTUDE DO EXPOSTO, deixo de receber o
recurso em virtude de sua intempestividade, condição indispensável para a sua admissibilidade, conforme estabelece o art. 42,
caput, da Lei de regência. CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTIME-SE o advogado do requerido
do teor deste despacho. INTIME-SE o advogado do requerente para manifestar se tem interesse na execução da sentença,
apresentando desde logo, se for o caso, a memória discriminada dos cálculos. Publique-se no DJE. Zé Doca/MA, 08 de 01 de
2013. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza de Direito Titular.”. Nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e
Secretária Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

OCESSO N.: 9000152-27.2012.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO(A): MASIELI BRANDÃO LOPES OAB/MA 9772; MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES OAB/MA 6.433
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MG 76.696
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MG 76.696, para tomar ciência do despacho
de fl. 114: “ BANCO BMG S/A, devidamente qualificado nestes autos, não satisfeito com a Sentença de fls. 107/117-v, através de
advogado, interpôs RECURSO INOMINADO, porém, deixou de observar o disposto no art. 42, caput, da Lei nº 9.099/95, que diz,
textualmente, o seguinte: "Art. 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição
escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." (grifamos). No caso em tela o advogado do Recorrente tomou
conhecimento da sentença em 06/11/2012 (fl. 44) e o recurso foi interposto em 20/12/2012 (fl. 82), ou seja, além do prazo legal de
10 dias após a ciência da sentença. Portanto, quando da interposição do recurso, a sentença já havia transitado em julgado, razão
pela qual não deve ser recebido o Recurso. EM VIRTUDE DO EXPOSTO, deixo de receber o recurso em virtude de sua
intempestividade, condição indispensável para a sua admissibilidade, conforme estabelece o art. 42, caput, da Lei de regência.
CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTIME-SE o advogado do requerido do teor deste despacho.
INTIME-SE o advogado do requerente para manifestar se tem interesse na execução da sentença, apresentando desde
logo, se for o caso, a memória discriminada dos cálculos. Zé Doca/MA, 08 de 01 de 2013. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza
de Direito Titular.”. Nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000163-56.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA DOS MILAGRES DA SILVA FIGUEIRAS
ADVOGADO: IRANDY GARCIA DA SILVA OAB/MA 5.208-A e OUTROS
RECLAMADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(S): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/MA 9.588-A
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/MA 9.588-A, para ciência do
despacho de fl. 74: “ Despacho. Junte-se aos autos. Após, abra-se vista à parte autora, por intermédio do seu advogado, no prazo
de 10 dias, via publicação no DJE. Publique-se. ZÉ DOCA-MA, 20/11 /2013. Dra. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza de Direito” .
Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
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CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000169-63.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA AIRES
ADVOGADO: RENATO COELHO CUNHA OAB/MA 10.445
RECLAMADO: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(S): CELSO MARCON OAB/MA 8.104-A
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): CELSO MARCON OAB/MA 8.104-A, para ciência do despacho de fl. 171: “ R.H. 1)
Considerando a certidão de fl. 169, deixo de receber o recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade, condição
indispensável para sua admissibilidade. 2) Caso não haja manifestação, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 3) Intime-se
a parte requerida, por intermédio do seu advogado, via publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nestes
autos o cumprimento da sentença transitado em julgado, depositando o valor devido, sob pena de multa de 10% (dez por cento)
art. 475-J / CPC. 4) Publique-se no DJE. ZÉ DOCA-MA, 05/03 de 2013. Dra. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza de Direito” . Nos
autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000173-71.2010.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: JOSILENE VIANA MAGALHÃES CARDOSO
RECLAMADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
ADVOGADO(S): RODRIGO HENRIQUE COLGNAGO OAB/SP 145.521
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): RODRIGO HENRIQUE COLGNAGO OAB/SP 145.521, para ciência do despacho de
fl. 108: “ R.H. 1) Sentença de fls. 55. 2) Bloqueio “on line” realizado, fl. 88/93. 3) Petição de fls. 99/100 pela parte executada
informando o cumprimento da sentença (recolhimento de guia de depósito judicial, conforme fl. 101. 4) Assim, oficie-se ao Banco
do Brasil a fim de informar o número da conta judicial na qual o valor da indenização foi depositado (junte-se ao ofício
cópia do guia de fl. 101). Prazo: 05(cinco) dias. 5) Expeça-se alvará judicial em relação ao valor depositado à fl. 101 e após,
façam os autos conclusos para o desbloqueio do valor penhorado via Bacenjud (fl. 89). 6) Publique-se no DJE. Zé Doca - MA,
06/03/2013. Dra. DENISE PEDROSA TORRES. JUÍZA DE DIREITO” . Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e
Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

OCESSO N.: 9000238-95.2012.8.10.0063
ESPÉCIE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: MARIA BENIGNA DE LIMA
ADVOGADO(A): LUANNA CRSTHYNA SILVEIRA OAB/MA 11.266
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO OAB/MA 11.416-A
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO OAB/MA 11.416-A, para tomar ciência do
despacho de fl. 60: “ Despacho. R.H. 1) Intime-se a parte requerida, por intermédio do seu advogado, via publicação no DJE, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nestes autos o cumprimento da sentença transitado em julgado, depositando o valor
devido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) art. 475-J / CPC. 2) Publique-se no DJE. 3) Decorrido o prazo fixado no item
“2” supra, certifique-se e conclusos. Zé Doca-MA, 05/03/2013. Dra. Denise Pedrosa Torres. JUÍZA DE DIREITO”. Nos autos da
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Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 14 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000241-50.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: CICERO FARIAS DA SILVA
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO
RECLAMADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(S): WILSON SALES BELCHIOR OAB/CE 17.314
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO, para ciência do
despacho de fl. 117: “ R.H. 1) Recebo o presente recurso com efeito devolutivo, devendo o recorrido ser intimado para, no prazo
de 10 dias, oferecer resposta por escrito. 2) Após, com ou sem manifestação, remetam-se os presentes autos para Egrégia Turma
Recursal com as nossas homenagens. Zé Doca-MA, 05/03 de 2013. Dra. Denise Pedrosa Torres. JUÍZA DE DIREITO” . Nos autos
da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000242-35.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: CICERO FARIAS DA SILVA
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO
RECLAMADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(S): WILSON SALES BELCHIOR OAB/CE 17.314
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO, para ciência do
despacho de fl. 116: “ R.H. 1) Recebo o presente recurso com efeito devolutivo, devendo o recorrido ser intimado para, no prazo
de 10 dias, oferecer resposta por escrito. 2) Após, com ou sem manifestação, remetam-se os presentes autos para Egrégia Turma
Recursal com as nossas homenagens. Zé Doca-MA, 05/03 de 2013. Dra. Denise Pedrosa Torres. JUÍZA DE DIREITO” . Nos autos
da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000291-76.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: JOANA CARDOSO LOPES DE MORAES
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO
RECLAMADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(S): WILSON SALES BELCHIOR OAB/CE 17.314
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301 e OUTRO, para ciência do
despacho de fl. 119: “ R.H. 1) Recebo o presente recurso com efeito devolutivo, devendo o recorrido ser intimado para, no prazo
de 10 dias, oferecer resposta por escrito. 2) Após, com ou sem manifestação, remetam-se os presentes autos para Egrégia Turma
Recursal com as nossas homenagens. Zé Doca-MA, 05/03 de 2013. Dra. Denise Pedrosa Torres. JUÍZA DE DIREITO” . Nos autos
da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
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CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 9000304-75.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO DOS REIS
ADVOGADO: FRANKLIN RORIZ NETO OAB/MA 3177 e OUTRO
RECLAMADO: VIVO TELECOMUNICAÇÕES
ADVOGADO(S): ALDINEI ABREU FARIAS OAB/MA 7.786; JACIMAR DE JESUS PEREIRA VIANA DE ARAÚJO OAB/MA
8.905
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): ALDINEI ABREU FARIAS OAB/MA 7.786; JACIMAR DE JESUS PEREIRA VIANA DE
ARAÚJO OAB/MA 8.905, para ciência do despacho de fl. 78: “ R.H. 1) Recebo o presente recurso com efeito devolutivo,
devendo o recorrido ser intimado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta por escrito. 2) Após, com ou sem manifestação,
remetam-se os presentes autos para Egrégia Turma Recursal com as nossas homenagens. Zé Doca-MA, 05/03 de 2013. Dra.
Denise Pedrosa Torres. JUÍZA DE DIREITO” . Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª
Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº.: 1121-35.2011.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: ELIDA BRANDÃO DA SILVA
ADVOGADO: VALTER BELO AMORIM OAB/MA 5871
IMPRETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Sentença de fls. 74/75:
S E N T E N Ç A:
Trata-se de Mandado de Segurança que move Elida Brandão da Silva em face do Prefeito Municipal de Zé Doca.
Alega a impetrante que em janeiro de 2010 o município de Zé Doca divulgou, através de ato do prefeito, edital de concurso público
para provimento de vagas em diversos cargos, tendo a impetrante se candidatado para o cargo de técnico em enfermagem.
Sustenta ainda que após o resultado final do certame, o impetrante atingiu a 19ª (décima nona posição), ficando, portanto, como
04º (quarta) excedente, haja vista terem sido disponibilizadas 15 (quinze) vagas, conforme edital.
Ocorre que conforme documentação acostada aos autos, dos 15 (quinze) convocados, apenas 11 (onze) vagas foram preenchidas
de imediato, ficando em aberto quatro vagas, haja vista a previsão do edital que definiu 15 (quinze) vagas para técnico em
enfermagem.
Decisão liminar deferida às fls. 43/44.
Manifestação do MPE, fls. 51/55.
A parte impetrada apenas informou o cumprimento da Liminar (juntada de termo de posse e portaria), fls. 60/63.
Recolhimento das custas judiciais, fls. 67.
Manifestação do Ministério Público às fls. 72 pelo prosseguimento do feito.
Eis o relatório. Decido.
Temos que o mandado de segurança é um instrumento constitucional cujo emprego se destina a salvaguardar direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, de ato de autoridade pública que o lesione ou que o venha a lesionar,
tendo por objetivo precípuo combater ilegalidades e abuso de poder cometidos por autoridades.
É remédio inserido dentre o rol de direitos fundamentais da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, disciplinado pela Lei
nº. 12.016, de 07 de agosto de 2009, a qual em seu art. 1º determina que “ conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Entende-se por direito líquido e certo aquele provado de plano, que não suscita dúvidas, pois devidamente comprovado por
documentação pré-constituída e apta a evidenciar os fatos alegados. Mesmo porque não há que se falar em produção de provas
no modo de processamento do writ, portanto, demonstrado de forma cristalina na inicial.
A impetrante na exordial demonstrou o êxito logrado com a aprovação para o cargo de técnico em enfermagem.
Considerando-se que foram oferecidas 15 (quinze) vagas, para o cargo de técnico em enfermagem, conforme edital, e que foram
convocados quinze, sendo que apenas onze entraram em exercício, surge daí o direito subjetivo dos excedentes na ordem de
classificação.
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Assim, verifico que razão assiste à impetrante, uma vez que é dever da Administração Pública nomear candidatos aprovados para
as vagas disponíveis ou oferecidas no edital, do contrário, candidatos que, após intensa dedicação, obtiveram a aprovação dentro
do número das vagas oferecidas veriam expirar-se o prazo de validade de um concurso sem a idealizada nomeação.
Ademais, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública no presente caso, eis que, muito embora o
provimento de vagas em concurso público deva atender aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, esta já
expressou a necessidade do preenchimento do total de vagas oferecidas quando da convocação dos quinze aprovados, sendo que
apenas onze efetivamente entraram em exercício.
Desse modo, resta configurado o direito líquido e certo da impetrante, a ser reparado pela via do mandado de segurança, a que se
reporta o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/2009.
Dispositivo.
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, tornando definitiva a liminar concedida à fls. 43/44.
Sem honorários advocatícios (súmula nº. 105/STJ).
Intime-se o Impetrado, comunicando-lhe sobre o teor desta sentença.
Intime-se o município de Zé Doca, na pessoa de seu atual procurador/advogado.
Intime-se a Impetrante, por intermédio do seu advogado, via publicação no DJE.
Ciência ao MP.
Após, com ou sem recurso, certifique sobre tal fato e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, em razão do reexame
necessário da sentença.
Zé Doca (MA), 26/02/2013
Dra. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito
PROCESSO Nº: 1254-77.2011.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE PENA
APENADO: RÉGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL CRUZ DA SILVA OAB/RN 9619
Sentença de fl. 213:
SENTENÇA
Vistos etc.
Consta dos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de ROBSON SORES CARNEIRO.
Certidão de óbito de fls. 171 confirmando a morte do acusado.
O MPE em fl. 208/210 manifestou-se pela extinção do feito bem como a retificação do nome do apenado nos autos, a retirada do
nome Régio Carneiro de Oliveira do rol de culpados e a comunicação aos órgãos competentes .
É o relatório. D E C I D O.
Trata-se de Ação Penal na qual o acusado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 05(anos) anos e 04(quatro) meses
de reclusão.
Acontece que, no curso do presente processo, veio aos autos a notícia do falecimento do acusado, situação esta comprovada pela
Certidão de Óbito acostada aos autos à fl. 171.
Foi noticiado aos autos que o acusado Robson Soares Carneiro usava a identidade de Régio Carneiro de Oliveira (tio do acusado),
a fim de enganar a justiça, tendo referida informação comprovada através de perícia grafotécnica realizada conforme fls. 189/198
Assim sendo, diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 107, I do Código Penal c/c art. 62 do
Código de Processo Penal decreto a extinção da punibilidade do acusado Robson Soares Carneiro, face ao seu
falecimento.
Determino que a secretaria judicial retifique junto ao sistema Themis, na capa do processo e rol dos culpados, o nome do réu para
Robson Soares Carneiro.
Deverá ainda a secretaria fazer a comunicação aos órgãos competentes a fim de retirar o nome de Régio carneiro de Oliveira de
seus cadastros.
Diante da petição de fls. 168, determino que a secretaria judicial emita certidão conforme foi solicitada a fl. 168, devendo ela ser
enviado pelos correios (remessa normal) no endereço ali informado.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se .
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e baixas de estilo.
Zé Doca-MA, 05/03 de 2013
DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 175-73.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: ILDOMAR TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCO ANTONIO DE FARIAS GOUVEIA OAB/MA 4.702
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA
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Sentença de fl. 122:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de ação ajuizada contra a fazenda Pública desta municipalidade, em fase de expedição de precatório/RPV;
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 120;
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item 2.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 14/01/2013
DRA. DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 1782-77.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE PENA
APENADO: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
Sentença de fl. 29:
SENTENÇA
Vistos etc.
Consta dos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de Washington Luis Martins Coelho.
Certidão de óbito de fls. 24 confirmando a morte do acusado.
O MPE em fl. 27 manifestou-se pela extinção do feito.
É o relatório. D E C I D O.
Trata-se de Ação Penal na qual o acusado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 07(sete) anos de reclusão.
Acontece que, no curso do presente processo, veio aos autos a notícia do falecimento do acusado, situação esta comprovada pela
Certidão de Óbito acostada aos autos à fl. 24.
Assim sendo, diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 107, I do Código Penal c/c art. 62 do
Código de Processo Penal decreto a extinção da punibilidade do acusado Washigton Luis Martins Coelho, face ao seu
falecimento.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e baixas de estilo.
Zé Doca-MA, 05/02 de 2013
DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 242-38.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: MARIA ELIENE GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCO ANTONIO DE FARIAS GOUVEIA OAB/MA 4.702
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA
Sentença de fl. 120:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de ação ajuizada contra a fazenda Pública desta municipalidade, em fase de expedição de precatório/RPV;
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 118;
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item 2.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 14/01/2013
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PROCESSO Nº: 260-59.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR VIEGAS PINHEIRO
ADVOGADO(A): THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO OAB/MA 8.832 e OUTRO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA
Sentença de fl. 301:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de ação ajuizada contra a fazenda Pública desta municipalidade, em fase de expedição de precatório/RPV;
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 297/299;
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item 2.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 15/01/2013
DRA. DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 277-95.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: ISAEL LUSTOSA SOUSA
ADVOGADO(A): THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO OAB/MA 8.832 e OUTRO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA
Sentença de fl. 280:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de ação ajuizada contra a fazenda Pública desta municipalidade, em fase de expedição de precatório/RPV;
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 276/278;
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item 2.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 15/01/2013
DRA. DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO N.: 369-39.2006.8.10.0063
ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: COMERCIAL ASTRA – A. S. C. SOARES
ADVOGADO(A): ROBERTO WALTER DA S. RODRIGUES OAB/MA 3.629
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO: SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK OAB/MA 11.138 e OUTROS
Sentença de fl. 66:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de Execução de Sentença contra à Fazenda Pública, em fase de expedição de Precatório/RPV.
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 64.
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item "2" supra.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
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Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 06 DE FEVEREIRO 2013
DRA. DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 392-19.2005.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: BENEDITA ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCO ANTONIO DE FARIAS GOUVEIA OAB/MA 4.702
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA
Sentença de fl. 107:
SENTENÇA
R. H.
1. Trata-se de ação ajuizada contra a fazenda Pública desta municipalidade, em fase de expedição de precatório/RPV;
2. Memória de Cálculos juntados às fls. 105;
3. Assim, HOMOLOGO por SENTENÇA os cálculos citados no item 2.
4. Intimem-se as partes acerca da Homologação dos cálculos.
5. Formem-se o Precatório/RPV consoante às regras dos arts. 100 da CF e 532 e 533 do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Maranhão.
6. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para requisição do pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de
Justiça.
7. Atentem-se ao disposto nos artigos 532 e 533 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
8. Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 14/01/2013
DRA. DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 680-54.2011.8.10.0063
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADA NOMEADA: ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO OAB/MA 8647-A
Incidência Penal: ART. 140, § 2º E ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, II E V DA LEI Nº 340/2006
Sentença de fl. 82:
SENTENÇA
Vistos etc.
Consta dos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA,
oportunidade em que foi aplicada a pena restritiva de direito de 04(quatro) meses e 20 (vinte) dias.
Audiência admonitória realizada em 09 de outubro de 2012, conforme fl. 76.
Parecer ministerial de fl. 79.
É o relatório.
D E C I D O.
Verifico que não há nos autos notícias acerca do não cumprimento das condições impostas a fl. 76, nem a revogação do benefício,
devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente, conforme parecer ministerial de fl. 79
Assim sendo, diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 66, II da Lei nº. 7.2010/84, decreto a
extinção da pena imposta ao denunciado WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA, em face do seu cumprimento.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e baixas de estilo.
Zé Doca-MA, 27/02/2013
DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº: 684-91.2011.8.10.0063
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADA NOMEADA: ISAURA CRISTINA ARAÚJO DE MACEDO OAB/MA 8647-A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 991 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 53/2013

Disponibilização: 19/03/2013
Publicação: 20/03/2013

Sentença de fl. 68/69:
SENTENÇA
Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Púbico Estadual contra FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, pela prática do crime
previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
O réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, e 03 (três) dias-multa, na data de 18/10/2010.
A sentença transitou livremente em julgado para as partes, conforme certidão de fls. 16.
É o relatório. DECIDO.
Aduz o art. 109, VI, do CPB, que os crimes cuja pena máxima aplicada seja inferior à 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos.
Os arts. 110 e 112 do Código Penal regulamentam a aplicação da prescrição da pretensão executória do Estado, ou seja, após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tendo por base a pena imposta em concreto ao acusado.
Na espécie, verifico que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, nos termos do art. 112,
inciso I, do CPB, transcorreu-se período inferior a 03 (três) anos, não configurando, portanto, a hipótese da prescrição da
pretensão executória superveniente, suscitada pelo MPE.
Nunca é demais acrescentar que seria extremamente inócuo se determinar o inicio da execução de uma pena já prescrita
supervenientemente à condenação, quando se constata a possibilidade efetiva do recolhimento da prescrição.
Em arremate, destaco a jurisprudência do Tribunal da Justiça de São Paulo (rel. Celso Limongi - RT 700/321), verbis:
"É juridicamente inviável decisão de mérito em uma ação prescrita. Uma vez verificada a prescrição, haverá de ser declarada,
como preliminar, não se admitindo oposição do réu a tal extinção de sua punibilidade"
Ante o exposto, e com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do CPB, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado
ALDIVAN ALVES DE BRITO, em face da prescrição da pretensão executória superveniente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Zé Doca (MA), 06 de março de 2.013.
DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO
PROCESSO Nº. 9000244-05.2012.8.10.0063
REQUERENTE: ESPÓLIO DE MARIA JOANA COSTA MENDONÇA
ADVOGADO: CLÊMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA OAB/MA 8.301
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO: TERESA CRISTINA PITTRA PINHEIRO FABRÍCIO OAB/MA 11.807-A e OUTROS
Sentença de fls. 93/95:
SENTENÇA:
“ Visto, etc. Relatório dispensado com base na lei dos Juizados Especiais. I - FUNDAMENTAÇÃO. A de cujus sofreu descontos em
seu benefício referente ao empréstimo fraudulento no valor de R$ 4.319,47. De sua feita, o Réu contesta o pedido afirmando que
o autor realizou o empréstimo e que o negócio seria válido; que não há em sua conduta culpa ou nexo de causalidade, que enseje
a reparação de danos. Passo a decidir. A matéria é de direito e diz respeito ao direito consumerista, de ordem pública e interesse
social. Sendo assim, deverá ser orientada pela Lei 8.078/90. A questão deve ser analisada sobre a ótica do direito do consumidor
e, portanto, há que se observar, havendo verossimilhança nas alegações da Autora, a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade do Réu é - seja pelas regras insculpidas no
Código de Defesa do Consumidor(artigo 14), seja pelo novel Código Civil - objetiva, ou seja, independe de culpa e só poderá ser
excluída nos casos de comprovada inexistência do defeito apontado, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e em casos fortuitos
ou força maior(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros Editores, 6ª Ed., 2005;
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 9ª Ed., 2005). Nesse sentido, o Réu não conseguiu
desconstituir os fatos alegados pelo Autor, já que o ônus da prova a este competia e, inobstante, não trouxe a este juízo qualquer
elemento probatório dos fatos aduzidos. Na espécie, por todas as provas colacionadas, é possível a inversão do ônus da prova,
haja vista que absolutamente verossímeis os fatos apresentados pela parte Autora. Hoje, as empresas têm metas a atingir, o que
faz com seus prepostos, no afã de ter mais cliente e atingir a meta de produtividade estabelecida, deixem de lado certas cautelas,
indispensáveis. Afora isso, há que se considerar que esse golpe, realizado em todo país, teve a participação de diversas pessoas tanto do sistema previdenciário, quanto de pessoas dos bancos - o que não afasta a possibilidade de prepostos do banco réu
terem contribuído para o dano em apreço. Enfim, a falha apontada deve ser suportada pela Ré, posto que corresponde ao risco do
empreendimento, não se amoldando a nenhuma das formas de exclusão indicadas na legislação. A Constituição Federal de 1988
consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além da indenização pelo dano
moral decorrente de tal violação. Como se percebe, a violação passível de indenização tem de atingir a qualquer dessas categorias
legais: intimidade, vida privada, honra e imagem. Na presente ação ficou comprovado que o fato da Autora ter ficado sem parte de
sua pensão e aposentadoria, por contribuição negativa da Ré - conforme já demonstrado - é suficiente para causar abalo de ordem
moral, por atingir a sua vida privada. Os benefícios concedidos pelo INSS já não são satisfatórias. Logo, ficar sem parte desta, por
certo, tira a paz de espírito da pessoa que sofre o desconto indevido, sendo mais grave ainda por se tratar de pessoa idosa. Não foi
juntado o comprovante do crédito na conta bancária da falecida (TED). Desse modo o Banco réu não conseguir comprovar
que os valores acima mencionados foram revertidos em favor da parte autora, devendo o Banco suportar o risco da atividade o
qual deve ser absorvido por quem aufere as vantagens do negócio. Senão Vejamos. Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
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ORINÁRIA. CONTRATO DE VENDA FINANCIADA JUNTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA
GRAFOSCÓPICA. DESNECESSIDADE QUANDO A COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS É SUFICIENTE PARA FORMAR O
CONVENCIMENTO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. 1. Mostra-se despicienda a perícia grafoscópica quando a
simples comparação das assinaturas é suficiente para formar o convencimento do julgador. 2. Cuida-se de relação de consumo,
sendo a responsabilidade da ré é objetiva (art. 14 do CDC). 3. A responsabilidade do estabelecimento comercial demandado pela
contratação de venda financiada, mediante fraude, dando causa à indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros
restritivos de crédito, é evidente. 4. Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a
partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não elide, por si só, o ônus da loja recorrente. 5. A indevida
inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas pelo
autor, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação
do montante indenizatório considerando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além
do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70039477096, Décima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/11/2010)Ementa: RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO INSS. OPERAÇÃO NÃO
CONTRATADA PELO AUTOR. PARCO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO DEMANDADO
QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO O EFETIVO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PREJUÍZOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS
PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003255478, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago
Saraiva, Julgado em 11/08/2011) (grifei). Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o BANCO VOTORANTIM S/A a pagar ao ESPÓLIO DE MARIA JOANA COSTA MENDONÇA, a quantia de R$
6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais) a título indenização por danos morais, acrescido de juros de 1%(um por cento) ao
mês e correção monetária, com base no INPC, a contar da presente decisão (Enunciado nº 10, das TRCC`s/MA, reunidas em
17/03/2006). BANCO VOTORANTIM S/A deverá, ainda, ressarcir à parte autora, o valor de R$ 8.774,40(oito mil setecentos e
setenta e quatro reais e quarenta centavos) referente à devolução em dobro das 32(trinta e duas) parcelas descontadas
indevidamente dos proventos da autora, no valor de R$ 137,10, (CONTRATO Nº. 195270468), devidamente corrigidos
monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas e honorários, por que indevidos
nesta fase (inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Retifiquem-se a autuação nos sitema THEMIS e na capa dos autos
para constar no pólo ativo “ESPÓLIO DE MARIA JOANA COSTA MENDONÇA”. O Banco réu deverá efetuar o pagamento no
prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 475-J do CPC. Ficam de logo todos
intimados. Publicada em audiência, registre-se. Publique-se no DJE. Nada mais havendo, foi encerrada a presente audiência. Eu,
Gerardo José de Figueiredo e Chaves, Analista Judiciário, digitei e subscrevi. Nada mais.//////
Zé Doca/MA, 27 de fevereiro de 2013
DENISE PEDROSA TORRES
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
PROCESSO Nº. 9000301-23.2012.8.10.0063
REQUERENTE: ANTONIA PEREIRA MEDEIROS
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO: TERESA CRISTINA PITTRA PINHEIRO FABRÍCIO OAB/MA 11.807-A e OUTROS
Sentença de fls. 91/93:
SENTENÇA:
“ Visto, etc. Relatório dispensado com base na lei dos Juizados Especiais. I – FUNDAMENTAÇÃO. O autor foi surpreendido com
um empréstimo fraudulento em seu benefício no valor R$ 5.969,29, em 58 parcelas de R$ 186,60. De sua feita, o Réu contesta o
pedido afirmando que o autor realizou o empréstimo e que o negócio seria válido; que não há em sua conduta culpa ou nexo de
causalidade, que enseje a reparação de danos. Passo a decidir. A matéria é de direito e diz respeito ao direito consumerista, de
ordem pública e interesse social. Sendo assim, deverá ser orientada pela Lei 8.078/90. A questão deve ser analisada sobre a ótica
do direito do consumidor e, portanto, há que se observar, havendo verossimilhança nas alegações da Autora, a inversão do ônus
da prova, prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade do Réu é – seja pelas
regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor(artigo 14), seja pelo novel Código Civil – objetiva, ou seja, independe de
culpa e só poderá ser excluída nos casos de comprovada inexistência do defeito apontado, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
e em casos fortuitos ou força maior(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros Editores,
6ª Ed., 2005; GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 9ª Ed., 2005). Nesse sentido, o Réu não
conseguiu desconstituir os fatos alegados pelo Autor, já que o ônus da prova a este competia e, inobstante, não trouxe a este juízo
qualquer elemento probatório dos fatos aduzidos. Na espécie, por todas as provas colacionadas, é possível a inversão do ônus da
prova, haja vista que absolutamente verossímeis os fatos apresentados pela parte Autora. Hoje, as empresas têm metas a atingir,
o que faz com seus prepostos, no afã de ter mais cliente e atingir a meta de produtividade estabelecida, deixem de lado certas
cautelas, indispensáveis. Afora isso, há que se considerar que esse golpe, realizado em todo país, teve a participação de diversas
pessoas – tanto do sistema previdenciário, quanto de pessoas dos bancos – o que não afasta a possibilidade de prepostos do
banco réu terem contribuído para o dano em apreço. Enfim, a falha apontada deve ser suportada pela Ré, posto que corresponde
ao risco do empreendimento, não se amoldando a nenhuma das formas de exclusão indicadas na legislação. A Constituição
Federal de 1988 consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além da
indenização pelo dano moral decorrente de tal violação. Como se percebe, a violação passível de indenização tem de atingir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 993 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
qualquer dessas categorias legais: intimidade, vida privada, honra e imagem. Na presente ação ficou comprovado que o fato da
Autora ter ficado sem parte de sua pensão e aposentadoria, por contribuição negativa da Ré – conforme já demonstrado – é
suficiente para causar abalo de ordem moral, por atingir a sua vida privada. Os benefícios concedidos pelo INSS já não são
satisfatórias. Logo, ficar sem parte desta, por certo, tira a paz de espírito da pessoa que sofre o desconto indevido, sendo mais
grave ainda por se tratar de pessoa idosa. Foi juntado cópia do contrato supostamente feito pelo(a) autor(a), constando neste
o endereço da autora como residente na cidade de Lago da Pedra/MA, local esse que a autora afirma nunca ter residido,
tendo morado toda sua vida em Zé Doca/MA. de outro lado os dados bancários constantes na operação são do banco do
brasil, ag. 1087 (Lago da pedra/ma), enquanto que a autora afirmou que somente tem conta no banco bradesco de zé
doca/ma. A AUTORA RECONHECEU EM AUDIÊNCIA, COMO SUA, A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO
BANCÁRIO DE FLS. 69, MAS RESSALTOU QUE NUNCA TEVE INTENÇÃO DE FAZER EMPRÉSTIMO. Desse modo o Banco
réu não conseguir comprovar que os valores acima mencionados frami revertidos em favor da parte autora, devendo o Banco
suportar o risco da atividade o qual deve ser absorvido por quem aufere as vantagens do negócio. Senão Vejamos. Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORINÁRIA. CONTRATO DE VENDA FINANCIADA JUNTO A ESTABELECIMENTO
COMERCIAL MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. DESNECESSIDADE QUANDO A COMPARAÇÃO DAS
ASSINATURAS É SUFICIENTE PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO
MORAL. 1. Mostra-se despicienda a perícia grafoscópica quando a simples comparação das assinaturas é suficiente para formar o
convencimento do julgador. 2. Cuida-se de relação de consumo, sendo a responsabilidade da ré é objetiva (art. 14 do CDC). 3. A
responsabilidade do estabelecimento comercial demandado pela contratação de venda financiada, mediante fraude, dando causa
à indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, é evidente. 4. Irrelevante, na espécie, para
configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não
elide, por si só, o ônus da loja recorrente. 5. A indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito
acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à
normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação do montante indenizatório considerando o grave equívoco da
ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70039477096, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins,
Julgado em 25/11/2010)Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO INSS. OPERAÇÃO NÃO CONTRATADA PELO AUTOR. PARCO CONJUNTO
PROBATÓRIO. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO DEMANDADO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO,
TAMPOUCO O EFETIVO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PREJUÍZOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO
MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003255478,
Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 11/08/2011) (grifei). Ante o
exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o BANCO VOTORANTIM S/A a
pagar à parte autora ANTÔNIA PEREIRA MEDEIROS (NB n 1596122789), a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e
oitenta reais) a título indenização por danos morais, acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária, com
base no INPC, a contar da presente decisão (Enunciado nº 10, das TRCC`s/MA, reunidas em 17/03/2006). BANCO BMG S/A
deverá, ainda, ressarcir à parte autora, o valor de R$ 1.866, 00 (mil oitocentos e sessenta e seis reais) referente à devolução em
dobro das 05 (cinco) parcelas descontadas indevidamente dos proventos da autora, referente ao contrato nº. 231946872,
devidamente corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas e
honorários, por que indevidos nesta fase (inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). O Banco réu deverá efetuar o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 475-J do CPC. Ficam de
logo todos intimados. Publicada em audiência, registre-se. Publique-se no DJE. Nada mais havendo, foi encerrada a presente
audiência. Eu, Gerardo José de Figueiredo e Chaves, Analista Judiciário, digitei e subscrevi. Nada
mais.//////////////////////////////////////////////
Zé Doca/MA, 27 de fevereiro de 2013
DENISE PEDROSA TORRES
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
PROCESSO Nº. 9000370-55.2012.8.10.0063
TIPO DE AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RECLAMANTE: ZILDA DAS SILVA
RECLAMADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(S): GUSTAVO DE FREITAS DUARTE OAB/MG 91.616; LETÍCIA MIRANDA ALEIXO FERREIRA OAB/MG 115.679
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): GUSTAVO DE FREITAS DUARTE OAB/MG 91.616; LETÍCIA MIRANDA ALEIXO
FERREIRA OAB/MG 115.679, para ciência do despacho de fl. 32: “ R.H. 1) Intime-se a parte requerida, por intermédio do seu
advogado, via publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nestes autos o cumprimento da sentença
transitado em julgado, depositando o valor devido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) art. 475-J / CPC. 2) Publique-se no
DJE.3) Decorrido o prazo fixado no item “2” supra, certifique-se e conclusos.Zé Doca-MA, 12 /03 / 2013. DENISE PEDROSA
TORRES. Juíza de Direito” . Nos autos da ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 15 de março de 2013.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
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(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dra. DENISE PEDROSA TORRES, Juíza de Direito da 1ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Segunda Vara de Zé Doca
Processo nº 0001188-34.2010.8.10.0063
Ação: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: JUCIER ALVES CRUZ
Advogados: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A )
Réus: BANCO BRADESCO S/A
Advogados: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859 )
D E S P A C H O:1. Recebido hoje.2. Verifico que a natureza do litígio evidencia ser improvável a obtenção de transação entre as
partes, motivo pelo qual deixo de designar audiência preliminar .3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de
abril de 2013, às 16 horas e 45 minutos, a realizar-se na sala de audiências deste fórum, onde também será dada a oportunidade
para conciliação entre as partes.4. Como não há testemunhas arroladas, as partes trarão as que tiverem, independentemente de
intimação.5. Intimem-se. 6. Cumpra-se.Zé Doca/MA, 13 / 03 /2013. Juíza LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIMTITULAR DA 2ª
VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA Resp: 114959
PROCESSO Nº. 1115-28.2011.8.10.0063
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
INTERDITANTE: ANTONIO LEITE DA SILVA
INTERDITANDO: ANTONIO MARCOS DAS NEVES SILVA
SENTENÇA
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs ação declaratória de interdição em favor de ANTONIO MARCOS DAS NEVES
SILVA para nomeação de curador para este.
Alega o membro ministerial, em síntese, que o interditando apresenta quadro clínico de doença neuropsiquiátrica, tipo retardo
mental moderado (CID 10 F 71.1), que o impossibilita de exercer os atos da vida civil pessoalmente, vivendo sob permanentes
cuidados do interditante; por tal razão, este pretende a interdição de seu filho e sua nomeação como curador.
Com a inicial vieram aos autos os documentos de folhas 04/10.
Realizou-se audiência de interrogatório, cujo termo se encontra às folhas 19.
Nomeou-se perito para o exame no interditando, estando o laudo pericial acostado às folhas 21/23.
Com vista dos autos, o Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente a decretação de interdição da interditando,
consoante parecer de fls. 25/27.
Os autos vieram-me conclusos.
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
Extrai-se dos autos, por meio das provas documentais, em especial o laudo pericial (fls. 21/23), que o interditando é portador de
deficiência mental, mais especificadamente retardo mental grave (F 72.1 CID 10).
O exame preliminar, feito por ocasião do interrogatório, não foi conclusivo para comprovar que o interditando estaria impossibilitado
de exercer todos os atos da vida civil, no entanto, o laudo pericial deixa claro esta impossibilidade. Deve, ainda, nesse caso, ser
levado em consideração que a doença do interditando é de caráter irreversível (vide fls. 22, item 1.6), impossibilitando assim
qualquer melhora em seu quadro de saúde e posterior adaptação à vida em sociedade.
O processo de interdição, em nosso sistema processual vigente, visa a apurar fatos ocorridos a alguém que não reúne condições
de administrar sua vida e seus bens; sujeito, pois, à curatela.
O exame a que foi submetido o interditando comprova que ele não reúne condições normais de saúde, necessitando, portanto, de
um curador para reger os seus atos e bens.
É entendimento pacificado em nossos Pretórios:
A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém, para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de maiores
incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou doença mental (RT 529/80).
Na situação, ora examinada, não consta que o interditando possua bens materiais no momento. Necessita ele, todavia, de alguém
para administrar a sua vida e, para tanto, a lei exige-lhe um curador.
Considerando o que dispõe o artigo 1.767 e 1.768 do Código Civil, temos que a única pessoa habilitada a exercer a curatela é o
pai da interditando, que já vem exercendo, de fato, este encargo.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto e das provas coligidas nestes autos, julgo procedente o pedido e, em consequência, declaro a interdição de
ANTONIO MARCOS DAS NEVES SILVA, tendo em vista ser ele portador de enfermidade que o impossibilita de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe, pois, curador seu pai, o Senhor ANTONIO LEITE DA SILVA, que, de fato, já
vem exercendo esse encargo, para gerir os interesses do interditando, com a responsabilidade de administrar a vida dela, sendo
este o limite da curatela, devendo o curador prestar o compromisso legal no prazo de 05 (cinco) dias, com base nos artigos 1.767,
II, do Código Civil, e artigo 1.187 do Código de Processo Civil.
Considerando as disposições legais contidas no artigo 1.184 do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil,
inscreva-se a presente no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais competente e publique-se no Diário Oficial do Estado, por
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03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias observando, observando-se as regras dos artigos 90 e 93 da Lei nº. 6.015/1973.
Fica dispensado da especialização da hipoteca legal, ante a ausência de bens do interditado.
Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Estadual.
Cumpridas as formalidades legais e com trânsito em julgado, arquivem-se.
Zé Doca(MA), 12 de março de 2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
Processo Cível nº. 112-24.2000.8.10.0063
AÇÃO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
EXECUTADO: MANOEL ALVES FERNANDES
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por Banco do Brasil em desfavor de Manoel Alves Fernandes, ao
argumento de que é credor do executado de quantia líquida, certa e exigível de R$ 65.381,82 (sessenta e cinco mil e trezentos e
oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) e que o executado não arcou com o pagamento do título.
Juntaram-se os documentos de fls. 06/20.
Determinada a citação do executado às fls. 21.
Citado o executado às fls. 42v.
Auto de penhora às fls. 44.
É o breve relatório.
Voltaram-me conclusos os autos.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente ação de execução foi proposta em 26.10.2000, conforme despacho de
fls. 02. De igual modo, verifico que o título executivo possui vencimento para o dia 30.09.1997.
Nesse caminho, entende os nossos Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO DE CRÉDITO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO
TRIENAL E QUINQUENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A prescrição da cédula de crédito rural pignoratícia possui caráter cambial que
vence em 3 (três) anos a contar de seu vencimento e de 5 (cinco) anos de maneira geral disciplinada no Código Civil como
documento particular de confissão de dívida líquida. II - Assim, conclui-se que o vencimento da Cédula era o dia 14 de abril de
2005, então o prazo que o Apelante dispunha era de 3 (três) anos para executar, ou seja, até dia 14 de abril de 2008 e manejar
ação de cobrança até 14 de abril de 2010, sendo que deu entrada na mesma somente em 06 de dezembro de 2010. III - Apelo
conhecido e improvido de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça. (TJ/MA, Acórdão nº. 1124812012, Rel.
Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, 19/03/2012) - Grifei.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TÍTULO DE CRÉDITO
PRESCRITO. PRAZO DA PRESCRIÇÃO. I - O Termo a quo para a contagem da prescrição da cédula rural é a data de
vencimento existente na cártula. II - Ainda que perda a eficácia executiva do título, cuja ação cambial prescreve em três anos, nada
impede a cobrança da dívida por ela representada em outra via. III - Verificado que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 206,§5º, I, do CC c/c 2.028, deve ser rejeitada a alegação de prescrição.
(TJ/MA, Acórdão nº. 0988502011, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack, 11/02/2011) - Grifei
TITULO
EXTRAJUDICIAL
CEDULA
RURAL
PIGNORATICIA
PRESCRIÇÃO
LEI
UNIFORME
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/116139/lei-uniforme-de-gen%C3%A9bra-decreto-57663-66>. 1. na falta de norma
especifica na lei especial sobre a prescrição de cédula rural pignoratícia, tal matéria regula-se pela lei uniforme
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/116139/lei-uniforme-de-gen%C3%A9bra-decreto-57663-66>, por forca do dispositivo no art.
60
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126159/decreto-lei-167-67>,
do
dec.
n.
167
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126159/decreto-lei-167-67>/67. 2. assim, a cédula rural pignoratícia prescreve em três
anos. apelação desprovida. legislação: DL 167 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126159/decreto-lei-167-67>/67 - ART 60
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126159/decreto-lei-167-67> . D 57663/66 - ART 70 . CC - ART 168, IV. L 2044/1908. LU ART 60 . LU - ART 70 . JURISPRUDENCIA: RT 562/124. RT 562/125. RT 579/133. (TJ/PR, Apelação cível nº. AC 736534 PR, Rel.
Des. Rosene Arão de Cristo Pereira, 20/02/1995)
Por esse trilhar, quando do ajuizamento da presente ação, o título executivo já encontrava-se prescrito, uma vez que ação de
execução deveria ser proposta até o dia 30 de setembro 2000, diante do que dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
(implementada na legislação brasileira através do Dec. 57.663/1966), o que não ocorreu, pois a ação somente foi proposta em
26.10.2000.
De outro modo, não houve a interrupção da prescrição, diante da citação do executado, uma vez que o exequente não a promoveu
no prazo, qual seja, de 03 (três) anos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto e por ser a prescrição matéria de ordem pública, declaro extinto o processo com resolução do mérito, diante do
reconhecimento da prescrição do título executivo constante dos autos, tudo em conformidade com art. 269, IV, e art. 329, do
Código de Processo Civil.
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Autorizo o desentranhamento dos documentos juntados à inicial, caso a parte exequente requeira.
Custas pagas às fls. 26.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, com as cautelas legais e de praxe, arquivem-se os autos com a respectiva baixa na distribuição.
Zé Doca/MA, 11/03/2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA
Processo nº. 132-58.2013.8.10.0063
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, LOURISMAR ALMEIDA DOS SANTOS E JUCICLEIA TORRES DOS
SANTOS
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de homologação de acordo de fixação de pensão alimentícia, em prol do menor JARDIEL COSTA DOS
SANTOS, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos genitores LOURISMAR ALMEIDA DOS SANTOS e
JUCICLEIA TORRES COSTA.
Aduz a inicial que os pais dos requerentes firmaram acordo na Promotoria de Justiça desta cidade, onde acertaram o pagamento
de prestação alimentícia no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, equivalente a 22,12% do salário mínimo, a ser
paga pelo pai à pessoa da genitora da menor, todo dia 30 (trinta) de cada mês, iniciando em 30.01.2013, mediante depósito na
conta-corrente de nº. 1092-0, ag. 3126-0, Caixa Econômica Federal, em nome da mãe da autora.
Voltaram-me os autos conclusos.
Relatei. Decido.
A legitimidade do Ministério Público para que requerer a homologação de acordo extrajudicial que fixa a prestação de alimentos
para menores é perfeitamente possível, diante da ausência de Defensoria Pública nesta cidade, assim é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 725694-2, DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - VARA ÚNICA APELANTE: M. P. E. P. INTERES.: A. R. B. E
OUTRO RELATOR: DES. JOSÉ CICHOCKI NETO APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - CONSTITUIÇÃO <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil1988> DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PROVIDO.
Ante ao exposto, homologo por sentença para que produza os efeitos desejados o acordo livremente celebrado pelas partes, nos
moldes acima transcritos, devendo o pai dos menores pagar, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), equivalente 22,12% do salário mínimo, a ser pago à genitora das menores, todo dia 30 (trinta) de cada mês,
iniciando em 30.01.2013, mediante depósito em conta, cujos dados acima seguem.
No mais, com base no art. 269, III, e 329 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução do mérito.
Sem custas, em razão da concessão da justiça gratuita.
Dê ciência às partes e ao Ministério Público.
Cumpridas todas as determinações e formalidades, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Zé Doca/MA, 07 de março 2013.
Juíza LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
Processo nº. 1348-25.2011.8.10.0063
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
requerente: AGNALDO DO NASCIMENTO MATOS
requeridA: ELIZABETH DOS SANTOS MATOS
SENTENÇA
Cuida-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por AGNALDO DO NASCIMENTO MATOS em desfavor de ELIZABETH DOS
SANTOS MATOS, ao argumento de casou-se no dia 06.02.1985 com a requerida, que separam de fato, que teve duas filhas, já
maiores de idade, que adquiriram bens, os quais já foram partilhados, pelo que, ao final, requer a decretação do divórcio do casal.
Juntaram-se os documentos de fls. 05/06.
Determinada a emenda a inicial, às fls. 09, para que fossem regularizados os documentos que acompanham a vestibular, a parte
autora quedou-se inerte, apesar de devidamente intimada às fls. 10, conforme certificado às fls. 19.
É o breve relatório.
Decido.
Determina o art. 284 do Código de Processo Civil:
Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos
e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinara que o autor a emende ou a complete, no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Nesse caminho, compulsando os autos verifico que o advogado da parte autora, mesmo devidamente intimado, às fls. 10 e 18,
para suprir a irregularidade da inicial, deixou de cumprir o determinado por este juízo, não juntando a correta certidão de
casamento do casal e os documentos pessoais do autor.
Ante a inércia da parte autora em cumprir a diligência, outra saída não há senão a extinção do processo, conforme determina o
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parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, indefiro à inicial para declarar extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a parte autora
deixou de promover a diligência que lhe competia, tudo em conformidade com art. 267, I, e art. 284, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
No entanto, autorizo o desentranhamento dos documentos juntados à inicial pela parte autora, caso esta requeria.
Sem custas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e com as cautelas legais arquivem-se os autos.
Zé Doca/MA, 07 de março de 2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA
PROCESSO Nº.1678-85.2012.8.10.0063- AÇÃO DE GUARDA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE LUCAS EMANOEL COELHO DE ANDRADE E ROZIMEIRE
MATOS
REQUERIDA: ROSSANIA DA CONCEIÇÃO COÊLHO DE ANDRADE
SENTENÇA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de uma de suas atribuições legais, no interesse do menor LUCAS EMANOEL
COELHO DE ANDRADE, ajuizou a presente ação objetivando que a guarda desta seja concedida a ROZIMEIRE MATOS, pelos
motivos de fato e de direito expostos na inicial.
Aduz o MP que o pai biológico do menor faleceu no ano de 2012 e que sua mãe manifestou voluntariamente o desejo de passar a
guarda para a Senhora Rozimeire.
Ao final da exordial, pede a concessão da guarda da criança a requerente, bem como a expedição do termo de guarda e de
compromisso.
Juntaram-se documentos às fls. 06/13.
Audiência às fls. 24.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, este apresentou parecer às fls. 30/32.
Voltaram-me conclusos os autos.
É o relatório. Decido.
Dispõe o §2º do Artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que "excepcionalmente deferir-se-á a guarda, fora dos casos
de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o
direito de representação para a prática de atos determinados".
Da análise dos autos, evidenciou-se que a genitora biológica não se faz ausente da vida da criança e que o único fim almejado
pela requerente é a concessão de benefício previdenciário, senão vejamos trechos dos depoimentos da requerente e da mãe
biológica da criança:
Depoimento de Rozimeire Matos (fls. 24)
"(...) que a mãe do menor mora em frente a sua casa; (...) que a depoente é quem leva o menor para escola, mas quem leva a
criança para vacinar é mãe biológica; que o fim da guarda é conseguir uma pensão partilhada do INSS para o menor e para a mãe,
devido ao falecimento do pai biológico; (...)".
Depoimento de Rossania da Conceição Coelho de Andrade (fls.24)
"(...) que todos os dias visita seu filho, somente não vai quando viaja; que o motivo da guarda é somente conseguir o benefício do
INSS, porque a família do pai biológico falecido disse que o menor somente tinha direito se a depoente passasse a guarda para
sua mãe; que às vezes leva a criança para escola e para vacinar; (...) que mora próximo a casa da sua mãe, sendo vizinha desta;
(...) que tem dúvidas acerca de dá a guarda para sua mãe, pois tem medo de que isto altere o registro de nascimento da criança
retirando o seu nome deste".
Nesse caminho, há de se considerar que a menor está em integral assistência e amparo de sua mãe biológica, tendo esta plena
capacidade de exercício do pátrio poder.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. MENOR. PEDIDO DE GUARDA FORMULADO PELO AVÓ. IMPOSSIBILIDADE. FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
1. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA GUARDA DA CRIANÇA A AVÓ PARA FINS EXCLUSIVAMENTE
PREVIDENCIÁRIOS. PRECEDENTES.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
AGRG NO AG 1207108 RJ 2009/0175210-9, RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA)
GUARDA DE MENOR PELA AVÓ. FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRECEDENTES DA CORTE. 1. SÃO INÚMEROS OS
PRECEDENTES DA CORTE NO SENTIDO DE QUE A "CONVENIÊNCIA DE GARANTIR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AO
NETO NÃO
CARACTERIZA
A
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
QUE
JUSTIFICA
NOS
TERMOS DO ECA
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90> (ART. 33, PARÁGRAFO
2º), O DEFERIMENTO DE GUARDA À AVÓ" (RESP Nº 82.474/RJ, DE MINHA RELATORIA, DJ DE 29/9/97). 2. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL: RESP 696204 RJ 2004/0147424-0 MINISTRO CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO)
Na mesma senda, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão entende:
CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA DE MENOR. PAIS PRESENTES. FINALIDADE DE
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. NÃO É POSSÍVEL CONFERIR-SE A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 998 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
GUARDA DE MENOR À TIA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIOS OU FINANCEIROS, SE OS PAIS TÊM PLENA
POSSIBILIDADE DE PERMANECER NO EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER. II. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/MA 0150572006
<http://jurisconsult.tjma.jus.br/eNotyUEOgyAQXDDAv_gBdhcQa48e_EDvDQtLa0LQCDR9fj30OJk6o3bzYNBrZm8SQkCchEI0rFmLIzs5pNEQ
TmIg4QbTCUuXVS9zX03cV9lJ7bv55dM5b8Krm8NiOXaHiVpb_nhfbty1v_xEFaME6AhiH-w_K3i5B>, DES. ANTÔNIO GUERREIRO
JÚNIOR, 22/11/2006)
De mais a mais, diante da constatação que o fim da guarda visa somente a fins previdenciários, não visando à proteção do
interesse da criança, tal pleito não merece, portanto, acolhimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto e diante do parecer do Ministério Público Estadual, julgo IMPROCEDENTE o pedido de formulado na inicial, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Isento de custas, ante a concessão da justiça gratuita.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Com as cautelas legais e com trânsito em julgado, arquivem-se com a devida baixa na distribuição.
Zé Doca/MA, 12 de março de 2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA
Processo nº. 208-82.2013.2013.8.10.0063
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE ARAÚJO e ANTONIO EUSÉBIO
FERREIRA DE SOUSA
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de homologação de acordo de fixação de pensão alimentícia, em prol dos menores MARCELO HENRIQUE DE
ARAÚJO DE SOUSA, ANTONIO PABLO DE ARAÚJO DE SOUSA e THAYLLA LORENNA DE ARAÚJO DE SOUSA, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e firmado pelos genitores MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DE ARAÚJO e ANTONIO
EUSÉBIO FERREIRA DE SOUSA.
Aduz a inicial que os pais dos requerentes firmaram acordo na Promotoria de Justiça desta cidade, onde acertaram o pagamento
de prestação alimentícia no valor de R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) mensais, equivalente a 25%
do salário mínimo, a ser paga pelo pai à pessoa da genitora dos menores, todo dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando em
15.02.2013, mediante depósito na conta-corrente de nº. 18.942-0, ag. 147, Banco do Nordeste do Brasil, de titularidade da genitora
dos infantes.
Voltaram-me os autos conclusos.
Relatei. Decido.
A legitimidade do Ministério Público para que requerer a homologação de acordo extrajudicial que fixa a prestação de alimentos
para menores é perfeitamente possível, diante da ausência de Defensoria Pública nesta cidade, assim é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 725694-2, DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - VARA ÚNICA APELANTE: M. P. E. P. INTERES.: A. R. B. E
OUTRO RELATOR: DES. JOSÉ CICHOCKI NETO APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - CONSTITUIÇÃO <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil1988> DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PROVIDO.
Ante ao exposto, homologo por sentença para que produza os efeitos desejados o acordo livremente celebrado pelas partes, nos
moldes acima transcritos, devendo o pai dos menores pagar, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 169,50 (cento e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos), equivalente 25% do salário mínimo, a ser pago diretamente à genitora dos menores,
todo dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando em 15.02.2013, mediante depósito em conta, cujos dados acima seguem.
No mais, com base no art. 269, III, e 329 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução do mérito.
Sem custas, em razão da concessão da justiça gratuita.
Dê ciência às partes e ao Ministério Público.
Cumpridas todas as determinações e formalidades, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Zé Doca/MA, 11 de março 2013.
Juíza LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
PROCESSO Nº. 237-69.2012.8.10.0063
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA MESQUITA
REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO MARQUES MESQUITA
SENTENÇA
Trata-se de ação de alimentos promovida pelo Ministério Público Estadual, em favor de Irenilde do Nascimento Silva Mesquita,
contra Raimundo Nonato Marques Mesquita, ao argumento de que o requerido em nada colabora para o sustento da sua filha, não
cumprindo com suas obrigações alimentares, pelo que, ao final, requer a fixação de pensão alimentícia em favor da criança.
Juntaram-se os documentos de fls. 04/05.
Às fls. 08, foram fixados alimentos provisórios e designada audiência.
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Audiência às fls. 15 e 24.
Voltaram-me conclusos os autos.
Relatei. Decido.
Acolho o pleito do Ministério Público, constante às fls. 25v, vez que é perfeitamente possível à desistência da ação, ainda que se
trate de direito indisponível.
Nesse sentido:
Pode haver desistência da ação que verse sobre direitos indisponíveis, pois a desistência não atinge o direito material discutido na
ação, não impedindo sua repropositura. (RJTJSP 115/103)
Dispositivo.
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência feito pelo Ministério Público Estadual, a teor do parágrafo único, do art. 158,
do CPC, para julgar extinto o processo sem adentrar no mérito, com fundamento no art. 267, VIII, CPC.
Sem custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as formalidades de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE. Cumpra-se.
Zé Doca/Ma, 12 de março de 2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DE ZÉ DOCA/MA
Processo nº. 246-94.2013.8.10.0063
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JEOVANE DE CARVALHO DE OLIVEIRA E FRANCILENE DE JESUS
BARROZO
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de homologação de acordo de fixação de pensão alimentícia, em prol dos menores LOYSLENE BARROSO
OLIVEIRA e GIOVANNA BARROSO OLIVEIRA, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos genitores
FRANCILENE DE JESUS BARROSO e JEOVANE DE CARVALHO OLIVEIRA.
Aduz a inicial que os pais dos requerentes firmaram acordo na Promotoria de Justiça desta cidade, onde acertaram o pagamento
de prestação alimentícia no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, equivalente a 29,50% do salário mínimo, a ser paga pelo
pai requerente à pessoa da genitora dos menores, todo dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando em 15.03.2013, mediante depósito
na conta-corrente de nº. 3594-0, ag. 3126-0, Caixa Econômica Federal, de titularidade da mãe dos infantes.
Voltaram-me os autos conclusos.
Relatei. Decido.
A legitimidade do Ministério Público para que requerer a homologação de acordo extrajudicial que fixa a prestação de alimentos
para menores é perfeitamente possível, diante da ausência de Defensoria Pública nesta cidade, assim é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 725694-2, DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - VARA ÚNICA APELANTE: M. P. E. P. INTERES.: A. R. B. E
OUTRO RELATOR: DES. JOSÉ CICHOCKI NETO APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - CONSTITUIÇÃO <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil1988> DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PROVIDO.
Ante ao exposto, homologo por sentença para que produza os efeitos desejados o acordo livremente celebrado pelas partes, nos
moldes acima transcritos, devendo o pai dos menores pagar, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 200,00 (duzentos
reais), equivalente 29,50% do salário mínimo, a ser pago à genitora das menores, todo dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando em
15.03.2013, mediante depósito em conta, cujos dados acima seguem.
No mais, com base no art. 269, III, e 329 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução do mérito.
Sem custas, em razão da concessão da justiça gratuita.
Dê ciência às partes e ao Ministério Público.
Cumpridas todas as determinações e formalidades, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Zé Doca/MA, 11 de março 2013.
Juíza LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
Processo nº. 294-53.2013.8.10.0063
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ANTONIO LUIS DOS SANTOS E DAIANE DE SOUSA
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de homologação de acordo de fixação de pensão alimentícia, em prol do menor LUIS EDUARDO DE SOUSA
DOS SANTOS, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e firmado pelos genitores DAIANE DE SOUSA e ANTONIO
LUIS DOS SANTOS.
Aduz a inicial que os pais dos requerentes firmaram acordo na Promotoria de Justiça desta cidade, onde acertaram o pagamento
de prestação alimentícia no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) mensais, equivalente a 23,60% do salário mínimo, a ser
paga pelo pai requerente à pessoa da genitora do menor, todo dia 30 (trinta) de cada mês, iniciando em 30.03.2013, a ser entregue
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diretamente à genitora do infante.
Voltaram-me os autos conclusos.
Relatei. Decido.
A legitimidade do Ministério Público para que requerer a homologação de acordo extrajudicial que fixa a prestação de alimentos
para menores é perfeitamente possível, diante da ausência de Defensoria Pública nesta cidade, assim é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 725694-2, DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - VARA ÚNICA APELANTE: M. P. E. P. INTERES.: A. R. B. E
OUTRO RELATOR: DES. JOSÉ CICHOCKI NETO APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - CONSTITUIÇÃO <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil1988> DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PROVIDO.
Ante ao exposto, homologo por sentença para que produza os efeitos desejados o acordo livremente celebrado pelas partes, nos
moldes acima transcritos, devendo o pai do menor pagar, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais), equivalente 23,60% do salário mínimo, a ser pago diretamente à genitora do infante, todo dia 30 (trinta) de cada
mês, iniciando em 30.03.2013.
No mais, com base no art. 269, III, e 329 do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução do mérito.
Sem custas, em razão da concessão da justiça gratuita.
Dê ciência às partes e ao Ministério Público.
Cumpridas todas as determinações e formalidades, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Zé Doca/MA, 11 de março 2013.
Juíza LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
Processo nº. 331-17.2012.8.10.0063
AÇÃO (CLASSE) divorcio litigioso
requerente: RAIMUNDA SILVA FERREIRA NETA SIMPLICIO
REQUERIDo: VALMIR RONI SIMPLICIO
SENTENÇA
RAIMUNDA SILVA NETA SIMPLICIO, qualificada nos autos principais, promoveu ação de divorcio litigioso em face de VALMIR
RONI SIMPLICIO, alegando, em síntese, que se casou com o requerido na data de 27 de janeiro de 2001, no regime da comunhão
parcial de bens, que o casal não adquiriu bens passíveis de partilha, nem tiveram filhos e que estão separados de fato há mais de
03 (três) anos.
Com a inicial vieram os documentos de folhas 05/08.
Citado via carta precatória, às fls. 13, a parte requerida não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 22, mesmo
devidamente citado às fls. retro.
Os autos vieram-me conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Inicialmente, decreto a revelia do réu, tendo em vista o que dispõe o art. 319, do Código de Processo Civil.
Por esse caminho, estabelece o art. 330, II, do Código de Processo Civil:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
II - quando ocorrer a revelia (art. 319).
Nesse trilhar, decretada a revelia do réu passo a conhecer diretamente do pedido.
Verifico que a autora e o demandado não pretendem reatar o relacionamento, evidenciando-se assim, a impossibilidade de
reconciliação.
O art. 226, § 6º, da Constituição Federal estabelece que:
Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
Nesse caminho, os requisitos da prévia separação judicial ou da separação de fato não mais subsistem, cabendo apenas a parte
manifestar seu interesse em não mais conviver com o seu cônjuge.
De mais a mais, no presente caso ficou patenteado, diante dos fatos narrados na inicial, que não existe a possibilidade de
reconciliação, assim, outra saída não há senão pela procedência da ação.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido e decreto o divórcio de RAIMUNDA SILVA FERREIRA NETA SIMPLÍCIO e VALMIR
RONI SIMPLÍCIO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, voltando à mulher a assinar seu nome de solteira, RAIMUNDA
SILVA FERREIRA NETA.
Registre-se. Intimem-se.
Honorários, este no montante de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, e custas pelo requerido, na forma da lei, os quais
deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada esta em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais competente
para inscrição desta.
Com as cautelas legais, arquivem-se.
Zé Doca (MA), 30 de janeiro de 2013.
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Juíza DENISE PEDROSA TORRES
Titular da 1ª vara DE zé doca RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA 2ª VARA
através da portaria - CGJ - 38752012
PROCESSO Nº. 473-89.2010.8.10.0063
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE RAYLLAN SILVA RIBEIRO
REQUERIDO: RAIMUNDO RIBEIRO NASCIMENTO
SENTENÇA
Cuida-se de ação de alimentos proposta pelo Ministério Público, em prol do menor Rayllan Silva Ribeiro, em desfavor de
Raimundo Ribeiro Nascimento, ao argumento de que o requerido não colabora para a formação da criança, deixando de cumprir
com suas obrigações alimentares em relação ao seu filho.
Com a inicial, juntaram-se os documentos de fls. 04/07.
Foram fixados alimentos provisionais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), às fls. 11.
Citado por edital, às fls. 18, o requerido não apresentou contestação, conforme certificado às fls. 22.
Nomeado curador à lide, este apresentou contestação às fls. 29/31.
Voltaram-me conclusos os autos.
Relatei. Decido.
Nesse caminho, estabelece o art. 330, do Código de Processo Civil:
Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
em audiência.
Diante disso, entendo que não necessidade de produzir prova em audiência.
A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder parental. O requerido possui o dever de pagá-los. A lide
resume-se em fixar o "quantum". Ensina Jander Maurício Brum, em sua obra Alimentos, 1993, p. 230:
O juiz fixará em valor suportável, pelo requerido e, se possível, satisfatório ao requerente.
(...) Quanto ao alcance da verba, como a própria lei estabelece: A prestação alimentícia devida ao requerente abrange, além do
que necessitar para sustento, habitação e vestuário, as despesas para custear a demanda, nos termos do parágrafo único do
artigo 852 do CPC.
Nesse caminho, acolho o pedido do autor, pois diante das provas juntadas, tenho que o valor correspondente a 30% (trinta por
cento) incidente sobre a renda do requerido, o que equivale a R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos postos na inicial é aquele
que pode ser suportado pelo alimentante no momento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto e com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e condeno Raimundo Ribeiro
Nascimento ao pagamento a título de pensão alimentícia o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), equivalente a 30% (trinta por
cento) da sua renda, que deverá ser pago diretamente à genitora do menor, com vencimento para o dia 10 (dez) de cada mês,
devendo iniciar a partir de 10 de abril de 2013.
Custas pelo requerido, na forma da lei, o qual também deverá ser intimando para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias,
devendo ser oficiado, caso transcorra o prazo e não sendo paga, a Procuradoria Geral deste Estado, o FERJ e a Receita Federal
Estadual para que inscreva o nome do demandado em dívida ativa.
Dê ciência às partes e ao Ministério Público.
Intime-se o requerido no endereço mencionado às fls. 36, para que tome ciência desta sentença.
Não encontrado o requerido intima-se o réu por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Observadas as formalidades e com trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Zé Doca/MA, 12 de março de 2013.
JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
TITULAR NA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
Processo Cível nº. 581-84.2011.8.10.0063 (5782011)
AÇÃO (CLASSE) DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: ADIEL LOPES DE SOUSA
REQUERIDOS: ANTONIA COSTA DE ARAÚJO
SENTENÇA
Cuida-se de ação de divórcio litigioso ajuizado por Adiel Lopes de SOusa em face de Antonia Costa Araújo, ao argumento de que
contraiu matrimonio com a requerida em outubro de 1980, que na constância do casamento não adquiriram bens, e que estão
separados de fato há mais de 20 (vinte) anos.
Juntaram-se os documentos de fls. 05/09.
Às fls. 25, certificou-se que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora acerca dos despachos de fls. 12, 15 e 22, apesar
do patrono da requerente ser devidamente intimado ás fls. 24-v.
É o breve relatório.
Decido.
O nosso ordenamento jurídico pátrio estabelece no art. 284 do Código de Processo Civil:
Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br
Edição nº 53/2013

Página 1002 de 1002

Diário da Justiça Eletrônico
Disponibilização: 19/03/2013
Edição nº 53/2013
Publicação: 20/03/2013
e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinara que o autor a emende ou a complete, no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Nesse caminho, compulsando os autos verifico que o advogado da parte autora, mesmo devidamente intimado, para suprir a
irregularidade da inicial, deixou de cumprir o determinado por este juízo, juntando os documentos originais ou declarando-os, bem
como informando o novo endereço do requerente ou se tem interesse no prosseguimento do feito.
Ante a inércia da parte autora em cumprir a diligência, outra saída não há senão a extinção do processo, conforme determina o
parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, indefiro à inicial para declarar extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a parte autora
deixou de promover a diligência que lhe competia, tudo em conformidade com art. 267, I, e art. 284, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Zé Doca/MA, 23 de janeiro de 2013.
Juíza DENISE PEDROSA TORRES
Titular da 1ª vara DE zé doca RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA 2ª VARA
através da portaria - CGJ - 38752012
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